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Poz. 2530 i 2531

2530
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 23 listopada 2004 r.
w sprawie wysokoÊci kwoty ulgi uczniowskiej w podatku dochodowym od osób fizycznych
Na podstawie art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 202, poz. 1956 i Nr 222, poz. 2201) zarzàdza
si´, co nast´puje:

1) 4 734,16 z∏ — przy okresie szkolenia do 24 miesi´cy;

§ 1. Ulga uczniowska z tytu∏u wyszkolenia jednego
pracownika w 2005 r. wynosi:

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2005 r.

2) 7 890,26 z∏ — przy okresie szkolenia ponad 24 miesiàce.

Minister Finansów: w z. J. Neneman
———————
1)

Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów
(Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2531
OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 listopada 2004 r.
w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o radiofonii i telewizji
1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65,
poz. 595 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) i art. 88 ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U.
Nr 173, poz. 1808) og∏asza si´ w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia
29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U.
z 1993 r. Nr 7, poz. 34), z uwzgl´dnieniem zmian wprowadzonych:
1) ustawà z dnia 30 marca 1995 r. o zmianie ustawy
o radiofonii i telewizji (Dz. U. Nr 66, poz. 335),
2) ustawà z dnia 29 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy
o radiofonii i telewizji oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 142, poz. 701),
3) ustawà z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujàcych funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106,
poz. 496),

6) ustawà z dnia 7 paêdziernika 1999 r. o j´zyku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 oraz z 2000 r. Nr 29,
poz. 358),
7) ustawà z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (Dz. U. Nr 29,
poz. 356),
8) ustawà z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie ustawy
o radiofonii i telewizji i ustawy o j´zyku polskim
(Dz. U. Nr 29, poz. 358),
9) ustawà z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. Nr 154,
poz. 1802 oraz z 2003 r. Nr 113, poz. 1070),
10) ustawà z dnia 1 lutego 2001 r. o zmianie ustawy
o radiofonii i telewizji (Dz. U. Nr 42, poz. 469),
11) ustawà z dnia 27 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu
alkoholizmowi, ustawy o radiofonii i telewizji oraz
ustawy o op∏acie skarbowej (Dz. U. Nr 60,
poz. 610)

4) ustawà z dnia 6 czerwca 1997 r. — Przepisy wprowadzajàce Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554
i Nr 160, poz. 1083),

— uj´tych w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o radiofonii i telewizji (Dz. U.
Nr 101, poz. 1114),

5) ustawà z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o Krajowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770),

12) ustawà z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rzàdowej i jednostek im podporzàdkowa-
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nych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 25,
poz. 253, Nr 200, poz. 1689 i Nr 230, poz. 1923 oraz
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 i Nr 240, poz. 2408),
13) wyrokiem Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia
10 kwietnia 2002 r. sygn. akt K. 26/00 (Dz. U. Nr 56,
poz. 517),
14) ustawà z dnia 24 kwietnia 2003 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874),
15) ustawà z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy
o radiofonii i telewizji (Dz. U. Nr 91, poz. 874),
16) ustawà z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808),
17) ustawà z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800),
18) wyrokiem Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia
9 wrzeÊnia 2004 r. sygn. akt K 2/03 (Dz. U. Nr 204,
poz. 2092)
oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 19 listopada 2004 r.
2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:
1) art. 57—62, art. 68 ust. 2—4, art. 69 i art. 70 ust. 2
ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34), które stanowià:
„Art. 57. W ustawie z dnia 30 grudnia 1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urz´dowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”
(Dz. U. Nr 58, poz. 524 i z 1991 r. Nr 94,
poz. 420) w art. 1 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach „i ministrów” skreÊla si´ przecinek i dodaje si´ wyrazy „oraz Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji,”.
Art. 58. W ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (Dz. U. Nr 11, poz. 84
i z 1993 r. Nr 5, poz. 22) w art. 1 w ust. 2
kropk´ na koƒcu zast´puje si´ przecinkiem i dodaje pkt 7 w brzmieniu:
„7) cz∏onkowie Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji.”
Art. 59. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Paƒstwa do KoÊcio∏a Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29,
poz. 154, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55,
poz. 321 i Nr 86, poz. 504 oraz z 1991 r.
Nr 95, poz. 425 i Nr 107, poz. 459) w art. 48
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Sposób realizacji uprawnieƒ, o których mowa w ust. 1, regulujà porozumienia mi´dzy Sekretariatem
Konferencji
Episkopatu
Polski
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a jednostkami publicznej radiofonii
i telewizji.”,
2) w ust. 3 kropk´ na koƒcu skreÊla si´
i dodaje wyrazy „na zasadach okreÊlonych w przepisach ustawy o radiofonii
i telewizji.”,
3) skreÊla si´ ust. 4.

Art. 60. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnoÊci sumienia i wyznania
(Dz. U. Nr 29, poz. 155, z 1990 r. Nr 51,
poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504
oraz z 1991 r. Nr 95, poz. 425) w art. 25
ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. KoÊcio∏y i inne zwiàzki wyznaniowe
majà prawo do emitowania w radiu
i telewizji programów religijno-moralnych, spo∏ecznych i kulturalnych
w sposób okreÊlony w porozumieniach mi´dzy w∏adzami danego koÊcio∏a lub innego zwiàzku wyznaniowego a jednostkami publicznej radiofonii i telewizji.”
Art. 61. W ustawie z dnia 23 listopada 1990 r.
o ∏àcznoÊci (Dz. U. Nr 86, poz. 504 oraz
z 1991 r. Nr 69, poz. 293 i Nr 105, poz. 541)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) art. 24 otrzymuje brzmienie:
„Art. 24. Przydzia∏ cz´stotliwoÊci przeznaczonych do nadawania
programów radiofonicznych
lub telewizyjnych do powszechnego odbioru nast´puje na podstawie przepisów
o radiofonii i telewizji.”,
2) w art. 80 dotychczasowà treÊç oznacza
si´ jako ust. 1 i dodaje si´ ust. 2
w brzmieniu:
„2. Przepis ust. 1 nie obejmuje zni˝ek
w op∏atach abonamentowych za
u˝ywanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych.”
Art. 62. W ustawie z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Paƒstwa do Polskiego Autokefalicznego KoÊcio∏a Prawos∏awnego (Dz. U.
Nr 66, poz. 287 i Nr 95, poz. 425)
w art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Sposób realizacji uprawnieƒ, o których mowa w ust. 1, regulujà porozumienia mi´dzy Âwi´tym Soborem Biskupów a jednostkami publicznej radiofonii i telewizji.” ”
Art. 68. „2. Minister ¸àcznoÊci w porozumieniu
z Przewodniczàcym Krajowej Rady
przydzieli spó∏kom, o których mowa
w art. 26 ust. 2 i 3, cz´stotliwoÊci wykorzystywane przez PRTV w chwili
wejÊcia w ˝ycie ustawy do emisji programów telewizyjnych i radiofonicznych.
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3. Uprawnienia do u˝ywania cz´stotliwoÊci, o których mowa w ust. 2, przyznane innym podmiotom na podstawie dotychczasowych przepisów, wygasajà z dniem przyznania tych cz´stotliwoÊci spó∏kom.
4. Przydzia∏ cz´stotliwoÊci, o których
mowa w ust. 2, nast´puje bez op∏at.”
„Art. 69. 1. Uprawniony organ powo∏ujàcy cz∏onków Krajowej Rady na pierwszà kadencj´ po wejÊciu w ˝ycie ustawy
wska˝e, który z nich powo∏any zosta∏
na okres dwóch, a który na okres
czterech lat.
2. Pierwsze posiedzenie Krajowej Rady
zwo∏uje Marsza∏ek Senatu, który
przewodniczy jej obradom.
3. Pierwszy Przewodniczàcy Krajowej
Rady jest powo∏ywany spoÊród
wszystkich cz∏onków Rady pierwszej
kadencji.”
Art. 70. „2. Do czasu wydania przepisów przewidzianych w ustawie, nie d∏u˝ej jednak
ni˝ przez okres 6 miesi´cy, zachowujà
moc dotychczasowe przepisy wydane na podstawie ustawy wymienionej w ust. 1, o ile nie sà sprzeczne
z niniejszà ustawà.”;
2) art. 2 ustawy z dnia 30 marca 1995 r. o zmianie
ustawy o radiofonii i telewizji (Dz. U. Nr 66,
poz. 335), który stanowi:
„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;
3) art. 3—5 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 142, poz. 701),
które stanowià:
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4) art. 84 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie
niektórych ustaw normujàcych funkcjonowanie
gospodarki i administracji publicznej (Dz. U.
Nr 106, poz. 496), który stanowi:
„Art. 84. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1997 r., z wyjàtkiem art. 3, art. 7,
art. 9, art. 10, art. 20, art. 24, art. 32,
art. 34, art. 37, art. 45—47, art. 50, art. 66,
art. 73 ust. 1, 2 i 4, art. 74, art. 76, art. 79,
art. 80 i art. 82, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 paêdziernika 1996 r., oraz
art. 41, który wchodzi w ˝ycie z dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy konstytucyjnej
z dnia 21 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej z dnia 17 paêdziernika
1992 r. o wzajemnych stosunkach mi´dzy
w∏adzà ustawodawczà i wykonawczà
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorzàdzie terytorialnym (Dz. U. Nr 106,
poz. 488).”;
5) art. 18 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Przepisy
wprowadzajàce Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,
poz. 554 i Nr 160, poz. 1083), który stanowi:
„Art. 18. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia 1998 r.”;
6) art. 99 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o Krajowym Rejestrze
Sàdowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770), który stanowi:
„Art. 99. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r., z tym ˝e przepisy art. 12—98
wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od
dnia og∏oszenia.”;
7) art. 19 ustawy z dnia 7 paêdziernika 1999 r. o j´zyku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 oraz z 2000 r.
Nr 29, poz. 358), który stanowi:
„Art. 19. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
6 miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;

„Art. 3. 1. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dostosuje swojà organizacj´ do przepisów
ustawy w terminie jednego miesiàca od
dnia wejÊcia ustawy w ˝ycie.

8) art. 3 ustawy z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz
o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (Dz. U.
Nr 29, poz. 356), który stanowi:

2. Posiedzenie w sprawie wyboru Przewodniczàcego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zwo∏uje i przewodniczy
mu najstarszy wiekiem cz∏onek Krajowej Rady.

„Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;

Art. 4. 1. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji,
w terminie do 60 dni od dnia wejÊcia
ustawy w ˝ycie, powo∏a rady programowe w tych spó∏kach publicznej radiofonii i telewizji, w których nie zosta∏y one
dotychczas powo∏ane.
2. Kadencja rad programowych powo∏anych na podstawie dotychczasowych
przepisów up∏ywa po czterech latach
od dnia ich powo∏ania.
Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

9) art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie
ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy o j´zyku
polskim (Dz. U. Nr 29, poz. 358), który stanowi:
„Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.”;
10) art. 151 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r.
Nr 154, poz. 1802 oraz z 2003 r. Nr 113, poz. 1070),
który stanowi:
„Art. 151. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r., z wyjàtkiem przepisów:
1) art. 131 pkt 3 i 4, art. 136 ust. 2,
art. 141 oraz art. 144, które wchodzà
w ˝ycie z dniem og∏oszenia ustawy,
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2) art. 109 ust. 2—9, art. 112 ust. 1—4
i 8, art. 113, art. 131 pkt 2 lit. b), pkt 8
lit. a), pkt 9 i 12, art. 136 ust. 1 i 3,
art. 137 oraz art. 139, które wchodzà
w ˝ycie po up∏ywie 30 dni od dnia
og∏oszenia ustawy,
3) art. 9 oraz art. 25 ust. 1, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.,
4) art. 32, art. 59 ust. 1 oraz art. 112
ust. 5 i 6, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2004 r.,
5) art. 110 ust. 1 pkt 11—13, które wchodzà w ˝ycie z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej.”;
11) art. 2 ustawy z dnia 1 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (Dz. U. Nr 42, poz. 469),
który stanowi:
„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;
12) art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o zmianie
ustawy o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi, ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o op∏acie skarbowej (Dz. U. Nr 60,
poz. 610), który stanowi:
„Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:
1) art. 1 pkt 13 lit. b) i pkt 14 — w zakresie
art. 131 ust. 1—3 i 5—10 — oraz pkt 29,
które wchodzà w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia,
2) art. 1 pkt 14 — w zakresie art. 131 ust. 4,
który w chodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.,
3) art. 1 pkt 31, który wchodzi w ˝ycie po
up∏ywie 12 miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;
13) art. 81 ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach
w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rzàdowej i jednostek im podporzàdkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 25, poz. 253, Nr 200, poz. 1689 i Nr 230,
poz. 1923 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 i Nr 240,
poz. 2408), który stanowi:
„Art. 81. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 kwietnia 2002 r., z wyjàtkiem:
1) art. 31, który wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia z mocà od dnia 1 stycznia
2002 r.,
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5) art. 2 ust. 3, art. 25, art. 36 pkt 1, 2 i 4,
art. 41, art. 48, art. 52 pkt 5, art. 63 pkt 1
oraz art. 80 ust. 1 pkt 1, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 lipca 2002 r.,
6) art. 27 i art. 52 pkt 13 w zakresie dotyczàcym art. 33a ust. 1 pkt 9, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r.,
7) art. 2 ust. 1, art. 14, art. 33, art. 35,
art. 46 pkt 1 i 4, art. 52 pkt 2, art. 54
oraz art. 63 pkt 3, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.”;

14) art. 24 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o dzia∏alnoÊci po˝ytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 874), który stanowi:
„Art. 24. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 3 i 4, art. 6—14, art. 16—19 oraz
art. 22 i 23, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2004 r.”;
15) art. 2—4 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie
ustawy o radiofonii i telewizji (Dz. U. Nr 91,
poz. 874), które stanowià:
„Art. 2. 1. W 2004 r. Krajowa Rada ustala sposób
podzia∏u wp∏ywów mi´dzy jednostki publicznej radiofonii i telewizji, w tym minimalny udzia∏ terenowych oddzia∏ów
spó∏ek, na dotychczasowych zasadach.
2. Spó∏ki, o których mowa w art. 26 ust. 2
i 3 ustawy wymienionej w art. 1, sà obowiàzane do prowadzenia dokumentacji,
o której mowa w art. 10 ustawy z dnia
29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci
(Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 oraz
z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124,
poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229,
poz. 2276), za 2004 r.:
1) za okres do 30 czerwca — na dotychczasowych zasadach;
2) za okres od 1 lipca — na zasadach
okreÊlonych w ustawie wymienionej
w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.
3. Zarzàdy spó∏ek, o których mowa
w art. 26 ust. 2 i 3 ustawy wymienionej
w art. 1, sà zobowiàzane do z∏o˝enia
Krajowej Radzie sprawozdaƒ za 2004 r.:
1) za okres do 30 czerwca — na dotychczasowych zasadach;

3) art. 1 ust. 1 pkt 1, ust. 5 oraz ust. 6
i art. 10 pkt 1, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 31 marca 2002 r.,

2) za okres od 1 lipca — na zasadach
okreÊlonych w ustawie wymienionej
w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, przy czym sprawozdanie,
o którym mowa w art. 31b pkt 1 tej
ustawy, b´dzie sprawozdaniem pó∏rocznym.

4) art. 50 pkt 7, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 6 kwietnia 2002 r.,

Art. 3. Spó∏ki regionalne radiofonii publicznej,
które tworzà i rozpowszechniajà programy

2) art. 52 pkt 12 lit. a), art. 59, art. 62 pkt 1,
art. 71 ust. 2 i art. 79, które wchodzà
w ˝ycie z dniem og∏oszenia,
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regionalne i inne wymienione w art. 21
ust. 1a pkt 1 ustawy wymienionej w art. 1,
i w tym celu korzystajà w dniu wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy z cz´stotliwoÊci
przydzielonych im decyzjami Przewodniczàcego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zachowujà uprawnienia nabyte na
podstawie tych decyzji.
Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 maja
2004 r., z wyjàtkiem:
1) art. 31a, art. 31b i art. 50 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 lipca 2004 r.;
2) art. 26 ust. 2a ustawy wymienionej
w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2005 r.”;

2) art. 15 pkt 2, art. 23 pkt 1—4, art. 69
i art. 70, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2007 r.”;
17) art. 227 i 235 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800),
które stanowià:
„Art. 227. 1. Rezerwacje cz´stotliwoÊci oraz przydzia∏y numeracji, w tym zawarte
w zezwoleniach telekomunikacyjnych, dokonane przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy, stajà si´ odpowiednio rezerwacjami cz´stotliwoÊci albo
przydzia∏ami numeracji w rozumieniu
niniejszej ustawy.
2. Pozwolenia radiowe oraz Êwiadectwa
operatora urzàdzeƒ radiowych, w rozumieniu przepisów dotychczasowych, stajà si´ odpowiednio pozwoleniami radiowymi albo Êwiadectwami operatora urzàdzeƒ radiowych
w rozumieniu niniejszej ustawy.

16) art. 85 i 90 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808), które
stanowià:
„Art. 85. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie przepisów upowa˝niajàcych zmienianych niniejszà ustawà pozostajà w mocy
do czasu wejÊcia w ˝ycie przepisów wydanych na podstawie przepisów upowa˝niajàcych w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez
okres 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy.”

Poz. 2531

3. Przepisy art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2
i 3 oraz art. 123 stosuje si´ odpowiednio do rezerwacji cz´stotliwoÊci oraz
pozwoleƒ
radiowych
wydanych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy.”

„Art. 90. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

„Art. 235. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 81 ust. 5, art. 100, art. 118 ust. 7,
art. 150 ust. 3, art. 180 ust. 2
i art. 183—185, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2005 r.”.

1) art. 27 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2005 r.;

Marsza∏ek Sejmu: J. Oleksy

Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 19 listopada 2004 r. (poz. 2531)

USTAWA
z dnia 29 grudnia 1992 r.
o radiofonii i telewizji
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne

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

Art. 1. 1. Zadaniem radiofonii i telewizji jest:
1) dostarczanie informacji;
2) udost´pnianie dóbr kultury i sztuki;
3) u∏atwianie korzystania z oÊwiaty i dorobku nauki;
3a) upowszechnianie edukacji obywatelskiej;
4) dostarczanie rozrywki;
5) popieranie krajowej twórczoÊci audiowizualnej.

Art. 1a.1) 1. Ustaw´ stosuje si´ do nadawców
ustanowionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
————————
1) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r.
o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (Dz. U. Nr 91,
poz. 874), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 maja 2004 r.
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2. Nadawc´ uwa˝a si´ za ustanowionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli spe∏nia on co
najmniej jeden z warunków:
1) ma swojà siedzib´ w Rzeczypospolitej Polskiej
oraz:
a) decyzje o strukturze i zawartoÊci programu sà
podejmowane na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub
b) istotna cz´Êç osób zatrudnionych na podstawie
stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej
przy dzia∏alnoÊci nadawcy dzia∏a na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, a decyzje o strukturze
i zawartoÊci programu sà podejmowane w innym paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej,
lub
c) istotna cz´Êç osób zatrudnionych na podstawie
stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej
przy dzia∏alnoÊci nadawcy dzia∏a zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w innym paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej;
2) decyzje o strukturze i zawartoÊci programu sà podejmowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz istotna cz´Êç osób zatrudnionych na
podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej przy dzia∏alnoÊci nadawcy dzia∏a na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a nadawca ma
swojà siedzib´ w innym paƒstwie cz∏onkowskim
Unii Europejskiej;
3) rozpoczà∏ rozpowszechnianie programu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na podstawie
prawa Rzeczypospolitej Polskiej i utrzymuje stabilne i efektywne zwiàzki gospodarcze z Rzeczàpospolità Polskà, chyba ˝e:
a) zarówno siedziba nadawcy znajduje si´ w innym paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej,
jak i decyzje o strukturze i zawartoÊci programu
sà podejmowane w innym paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej lub
b) istotna cz´Êç osób zatrudnionych na podstawie
stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej
przy dzia∏alnoÊci nadawcy dzia∏a w innym paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej, w którym nadawca ma swojà siedzib´ lub decyzje
o strukturze i zawartoÊci programu sà podejmowane na terytorium innego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej.
3. Za ustanowionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uwa˝a si´ tak˝e nadawc´, je˝eli istotna
cz´Êç osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej przy dzia∏alnoÊci
nadawcy dzia∏a na jej terytorium oraz nadawca:
1) ma swojà siedzib´ na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, a decyzje o strukturze i zawartoÊci programu sà podejmowane w paƒstwie nieb´dàcym
paƒstwem cz∏onkowskim Unii Europejskiej albo
2) ma swojà siedzib´ w paƒstwie nieb´dàcym paƒstwem cz∏onkowskim Unii Europejskiej, a decyzje
o strukturze i zawartoÊci programu sà podejmowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poz. 2531

4. Za ustanowionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uwa˝a si´ tak˝e nadawc´, który:
1) dysponuje lub wykorzystuje cz´stotliwoÊç na podstawie decyzji wydanej przez polski organ administracji publicznej albo
2) korzysta z satelity wykorzystujàcego rezerwacj´ zasobów orbitalnych dokonanà przez polski organ
administracji publicznej, je˝eli nie dysponuje lub
nie wykorzystuje cz´stotliwoÊci na podstawie decyzji wydanej przez w∏aÊciwy organ w∏adzy publicznej paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej albo
3) korzysta ze stacji dosy∏owej do satelity zlokalizowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli nie korzysta z satelity wykorzystujàcego rezerwacj´ zasobów orbitalnych dokonanà przez w∏aÊciwy organ w∏adzy publicznej paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej
— pomimo ˝e nie odpowiada on warunkom okreÊlonym w ust. 1—3 i nie zosta∏ uznany za nadawc´
ustanowionego w paƒstwie cz∏onkowskim Unii
Europejskiej na podstawie przepisów prawa tego
paƒstwa odpowiadajàcych warunkom okreÊlonym
w ust. 1—3.
Art. 2. 1. Prawo rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych przys∏uguje jednostkom publicznej radiofonii i telewizji oraz osobom, które uzyska∏y koncesj´ na takà dzia∏alnoÊç.
2. Ustawy nie stosuje si´ do:
1) programu rozpowszechnianego lub rozprowadzanego wy∏àcznie w obr´bie jednego budynku;
2) programu rozpowszechnianego lub rozprowadzanego w systemie, w którym urzàdzenia nadawcze
i odbiorcze nale˝à do tej samej osoby, prowadzàcej dzia∏alnoÊç gospodarczà lub innà zarejestrowanà dzia∏alnoÊç publicznà, a treÊç programu
ogranicza si´ do spraw zwiàzanych z tà dzia∏alnoÊcià i jest adresowana do pracowników lub innego
okreÊlonego kr´gu osób zwiàzanych z nadawcà;
3) programu rozprowadzanego w sieci kablowej, je˝eli liczba indywidualnych odbiorców nie przekracza 250.
Art. 3. Do radiofonii i telewizji stosuje si´ przepisy
prawa prasowego, o ile ustawa nie stanowi inaczej.
Art. 4. W rozumieniu ustawy:
1) nadawcà jest osoba, która tworzy lub zestawia programy i rozpowszechnia je lub przekazuje innym
osobom w celu rozpowszechnienia w ca∏oÊci i bez
zmian;
1a) nadawcà spo∏ecznym jest nadawca:
a) którego program upowszechnia dzia∏alnoÊç wychowawczà i edukacyjnà, dzia∏alnoÊç charytatywnà, respektuje chrzeÊcijaƒski system warto-
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Êci za podstaw´ przyjmujàc uniwersalne zasady
etyki oraz zmierza do ugruntowania to˝samoÊci
narodowej,
b) w którego programie nie sà rozpowszechniane
audycje ani inne przekazy, o których mowa
w art. 18 ust. 5,
c) który nie nadaje reklam lub telesprzeda˝y oraz
sponsorowanych audycji lub innych sponsorowanych przekazów,
d) który nie pobiera op∏at z tytu∏u rozpowszechniania, rozprowadzania lub odbierania jego programu;
1b)2) osobà zagranicznà jest osoba zagraniczna w rozumieniu art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U.
Nr 173, poz. 1807);
1c)3) zespo∏em twórczym jest zespó∏ osób tworzàcych audycje, do którego zalicza si´ w szczególnoÊci: re˝ysera, autora scenariusza, scenografa, operatora, odtwórców g∏ównych ról i kompozytora;
2) rozpowszechnianiem jest:
a) bezprzewodowa emisja programu do równoczesnego, powszechnego odbioru (system powszechnego odbioru),
b) wprowadzanie programu do sieci kablowej
(system zbiorowego odbioru);
3) rozprowadzaniem jest przejmowanie w ca∏oÊci
i bez zmian programu nadawcy krajowego lub zagranicznego, z wyjàtkiem programu rozpowszechnianego w sieci kablowej, i równoczesne jego rozpowszechnianie;
4) programem jest uporzàdkowany zestaw audycji
radiowych lub telewizyjnych, reklam i innych przekazów, regularnie rozpowszechniany, pochodzàcy
od jednego nadawcy;
4a)4) programem wyspecjalizowanym jest program,
w którym nie mniej ni˝ 70 % czasu nadawania
programu w ciàgu miesiàca, w godzinach 6—23,
stanowià audycje i inne przekazy realizujàce przyj´tà specjalizacj´ programu;
5) audycjà jest cz´Êç programu radiowego lub telewizyjnego, stanowiàca odr´bnà ca∏oÊç ze wzgl´du
na treÊç, form´, przeznaczenie lub autorstwo;
5a)5) audycjà wytworzonà pierwotnie w j´zyku polskim jest audycja spe∏niajàca wymogi audycji eu————————
2) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy, o którym mowa
w odnoÊniku 1; w brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 1
lit. a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U.
Nr 173, poz. 1808), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 21 sierpnia 2004 r.
3) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
4) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
5) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.

Poz. 2531

ropejskiej w rozumieniu niniejszej ustawy i powsta∏a na podstawie scenariusza wytworzonego
pierwotnie w j´zyku polskim, której pierwotna rejestracja dokonana zosta∏a w j´zyku polskim;
6) reklamà jest ka˝dy przekaz, niepochodzàcy 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)6) sponsorowaniem jest bezpoÊrednie lub poÊrednie finansowanie albo wspó∏finansowanie tworzenia lub rozpowszechniania audycji lub innych
przekazów, przez podmiot nieb´dàcy nadawcà lub
producentem audycji, dla upowszechnienia,
utrwalenia lub podniesienia renomy nazwy, firmy,
towaru lub us∏ugi, znaku towarowego lub innego
oznaczenia indywidualizujàcego sponsora lub jego dzia∏alnoÊç;
8) odbiornikiem radiofonicznym albo telewizyjnym
jest urzàdzenie techniczne dostosowane do odbioru programu;
9) przekazem tekstowym jest zbiór tekstów i nieruchomych obrazów, rozpowszechnianych za pomocà sygna∏u telewizyjnego równoczeÊnie z programem;
10) telesprzeda˝à jest ka˝dy przekaz zawierajàcy bezpoÊrednià ofert´ sprzeda˝y towarów lub odp∏atnego Êwiadczenia us∏ug;
11)7) reklamà ukrytà jest przedstawianie w audycjach
towarów, us∏ug, nazwy, firmy, znaku towarowego
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 skutku reklamowego oraz je˝eli
mo˝liwe jest wprowadzenie publicznoÊci w b∏àd
co do charakteru przekazu;
12)8) producentem jest osoba fizyczna lub osoba
prawna, lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego, która podejmuje inicjatyw´, faktycznie organizuje i ponosi odpowiedzialnoÊç za kreatywny, organizacyjny i finansowy proces produkcji utworu audiowizualnego;
13)8) producentem niezale˝nym wobec danego
nadawcy jest producent niepozostajàcy w stosunku pracy z danym nadawcà, nieb´dàcy sam
nadawcà i nieposiadajàcy udzia∏ów w organizacji
nadawcy oraz w którym nadawca ani ˝aden podmiot od niego zale˝ny bàdê nale˝àcy do tej samej
————————
6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. d ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.
7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. e ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.
8) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. f ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
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grupy kapita∏owej nie posiada ˝adnych udzia∏ów,
a w zarzàdach nie zasiadajà ˝adne osoby pozostajàce w stosunku pracy z danym nadawcà lub b´dàce nadawcami;
14)9) przedsi´biorcà jest przedsi´biorca w rozumieniu
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Rozdzia∏ 2
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Art. 5. Tworzy si´ Krajowà Rad´ Radiofonii i Telewizji, zwanà dalej „Krajowà Radà”, jako organ paƒstwowy w∏aÊciwy w sprawach radiofonii i telewizji.
Art. 6. 1. Krajowa Rada stoi na stra˝y wolnoÊci s∏owa w radiu i telewizji, samodzielnoÊci nadawców i interesów odbiorców oraz zapewnia otwarty i pluralistyczny charakter radiofonii i telewizji.

Poz. 2531

10) wspó∏praca z w∏aÊciwymi organizacjami i instytucjami w zakresie ochrony praw autorskich, praw
wykonawców, praw producentów oraz nadawców
programów radiowych i telewizyjnych.
Art. 7. 1. W sk∏ad Krajowej Rady wchodzi dziewi´ciu cz∏onków powo∏ywanych: 4 przez Sejm, 2 przez
Senat i 3 przez Prezydenta, spoÊród osób wyró˝niajàcych si´ wiedzà i doÊwiadczeniem w zakresie Êrodków
masowego przekazu.
2. Przewodniczàcego Krajowej Rady wybierajà
cz∏onkowie Krajowej Rady ze swego grona.
2a. Krajowa Rada mo˝e odwo∏aç Przewodniczàcego z jego funkcji wi´kszoÊcià 2/3 g∏osów ustawowej
liczby cz∏onków.
3. Krajowa Rada wybiera ze swego grona, na
wniosek Przewodniczàcego, zast´pc´ Przewodniczàcego Krajowej Rady.

2. Do zadaƒ Krajowej Rady nale˝y w szczególnoÊci:
1) projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady
Ministrów kierunków polityki paƒstwa w dziedzinie radiofonii i telewizji;
2) okreÊlanie, w granicach upowa˝nieƒ ustawowych,
warunków prowadzenia dzia∏alnoÊci przez nadawców;
3) podejmowanie, w zakresie przewidzianym ustawà,
rozstrzygni´ç w sprawach koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów;
3a) uznawanie za nadawc´ spo∏ecznego lub odbieranie tego przymiotu, na warunkach okreÊlonych
ustawà;
4) sprawowanie w granicach okreÊlonych ustawà
kontroli dzia∏alnoÊci nadawców;
5) organizowanie badaƒ treÊci i odbioru programów
radiowych i telewizyjnych;
6)10) okreÊlanie op∏at abonamentowych, op∏at za
udzielenie koncesji oraz wpis do rejestru;
7) opiniowanie projektów aktów ustawodawczych
oraz umów mi´dzynarodowych dotyczàcych radiofonii i telewizji;
8) inicjowanie
post´pu
naukowo-technicznego
i kszta∏cenia kadr w dziedzinie radiofonii i telewizji;
9) organizowanie i inicjowanie wspó∏pracy z zagranicà w dziedzinie radiofonii i telewizji;
————————
9) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. f ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1; w brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 1
lit. b ustawy wymienionej jako druga w odnoÊniku 2.
10) Utraci moc obowiàzujàcà w zakresie, w jakim ustanawia
kompetencj´ Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do
okreÊlania op∏at abonamentowych, z dniem 30 wrzeÊnia
2005 r., na podstawie wyroku Trybuna∏u Konstytucyjnego
z dnia 9 wrzeÊnia 2004 r. sygn. akt K 2/03 (Dz. U. Nr 204,
poz. 2092).

4. Kadencja cz∏onków Krajowej Rady trwa 6 lat, liczàc od dnia powo∏ania, przy czym co dwa lata koƒczy
si´ kadencja jednej trzeciej cz∏onków. Cz∏onkowie Krajowej Rady pe∏nià swe funkcje do czasu powo∏ania ich
nast´pców.
5. Cz∏onek Krajowej Rady nie mo˝e byç powo∏any
na kolejnà pe∏nà kadencj´.
6. Organ uprawniony do powo∏ania cz∏onka Krajowej Rady odwo∏uje go wy∏àcznie w przypadku:
1) zrzeczenia si´ swej funkcji;
2) choroby trwale uniemo˝liwiajàcej sprawowanie
funkcji;
3) skazania prawomocnym wyrokiem za pope∏nienie
przest´pstwa z winy umyÊlnej;
4) naruszenia przepisów ustawy stwierdzonego orzeczeniem Trybuna∏u Stanu.
7. W przypadku odwo∏ania cz∏onka lub jego Êmierci przed up∏ywem kadencji, w∏aÊciwy organ powo∏uje
nowego cz∏onka Krajowej Rady na okres do koƒca tej
kadencji.
Art. 8. 1.11) Pracodawca zatrudniajàcy cz∏onka Krajowej Rady udzieli mu, na jego wniosek, urlopu bezp∏atnego na czas sprawowania funkcji. Okres urlopu
wlicza si´ do sta˝u pracy, od którego zale˝à uprawnienia wynikajàce ze stosunku pracy.
2. (uchylony).12)
————————
11) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 1.
12) Przez art. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.
o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 142, poz. 701), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 27 grudnia 1995 r.
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3. W okresie kadencji cz∏onków Krajowej Rady ulega zawieszeniu ich cz∏onkostwo:
1) (utraci∏ moc);13)
2) we w∏adzach stowarzyszeƒ, zwiàzków zawodowych, zwiàzków pracodawców, organizacji koÊcielnych lub zwiàzków wyznaniowych.
4. Nie mo˝na ∏àczyç funkcji cz∏onka Krajowej Rady
z posiadaniem udzia∏ów albo akcji spó∏ki bàdê w inny
sposób uczestniczyç w podmiocie b´dàcym nadawcà
lub producentem radiowym lub telewizyjnym oraz
wszelkà dzia∏alnoÊcià zarobkowà, z wyjàtkiem pracy
dydaktyczno-naukowej w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracy twórczej.
Art. 9. 1. Na podstawie ustaw i w celu ich wykonania Krajowa Rada wydaje rozporzàdzenia i uchwa∏y.
2. Krajowa Rada podejmuje uchwa∏y bezwzgl´dnà
wi´kszoÊcià g∏osów ustawowej liczby cz∏onków.
3. Krajowa Rada uchwala regulamin swych obrad.
Art. 10. 1. Przewodniczàcy Krajowej Rady kieruje
jej pracami, reprezentuje Krajowà Rad´ oraz wykonuje zadania okreÊlone w ustawie.
2. Przewodniczàcy Krajowej Rady mo˝e ˝àdaç od
nadawcy przedstawienia materia∏ów, dokumentów
i udzielenia wyjaÊnieƒ w zakresie niezb´dnym dla kontroli zgodnoÊci dzia∏ania nadawcy z przepisami ustawy i warunkami koncesji.
3. Przewodniczàcy Krajowej Rady mo˝e wezwaç
nadawc´ do zaniechania dzia∏aƒ w zakresie tworzenia
i rozpowszechniania programów, je˝eli naruszajà one
przepisy ustawy, uchwa∏y Krajowej Rady lub warunki
koncesji.
4. Przewodniczàcy Krajowej Rady na podstawie
uchwa∏y tej Rady mo˝e wydaç decyzj´ nakazujàcà zaniechanie przez nadawc´ dzia∏aƒ w zakresie, o którym
mowa w ust. 3.
5. Przepisy ust. 2—4 stosuje si´ odpowiednio do
rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych.
Art. 11. 1. Krajowa Rada wykonuje swoje zadania
przy pomocy Biura Krajowej Rady.
2. Organizacj´ i tryb dzia∏ania Biura Krajowej Rady
okreÊla regulamin uchwalany przez Krajowà Rad´.
3. Koszty dzia∏alnoÊci Krajowej Rady i Biura Krajowej Rady sà pokrywane z bud˝etu paƒstwa.
4. Do pracowników Biura Krajowej Rady stosuje
si´ przepisy o pracownikach urz´dów paƒstwowych.
————————
13) Utraci∏ moc z dniem 15 maja 2002 r. na podstawie wyroku Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia 10 kwietnia 2002 r.
sygn. akt K. 26/00 (Dz. U. Nr 56, poz. 517).
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Art. 12. 1. Krajowa Rada przedstawia corocznie do
koƒca marca Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi sprawozdanie ze swej dzia∏alnoÊci za rok poprzedzajàcy
oraz informacj´ o podstawowych problemach radiofonii i telewizji.
2. Krajowa Rada przedstawia corocznie Prezesowi
Rady Ministrów informacj´ o swojej dzia∏alnoÊci oraz
o podstawowych problemach radiofonii i telewizji.
3. Sejm i Senat uchwa∏ami przyjmujà lub odrzucajà sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1. Uchwa∏a
o przyj´ciu sprawozdania mo˝e zawieraç uwagi i zastrze˝enia.
4. W wypadku odrzucenia sprawozdania przez
Sejm i Senat kadencja wszystkich cz∏onków Krajowej
Rady wygasa w ciàgu 14 dni, liczonych od dnia ostatniej uchwa∏y, z zastrze˝eniem ust. 5.
5. WygaÊni´cie kadencji Krajowej Rady nie nast´puje, je˝eli nie zostanie potwierdzone przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Rozdzia∏ 3
Programy radiowe i telewizyjne
Art. 13. 1. Nadawca kszta∏tuje program samodzielnie w zakresie zadaƒ okreÊlonych w art. 1 ust. 1 i ponosi odpowiedzialnoÊç za jego treÊç.
2. Przepis ust. 1 nie narusza przepisów dotyczàcych odpowiedzialnoÊci innych osób za treÊç poszczególnych audycji, reklam lub innych przekazów.
Art. 14. 1. Na∏o˝enie na nadawc´ obowiàzku lub
zakazu rozpowszechniania okreÊlonej audycji lub przekazu mo˝e nastàpiç wy∏àcznie na podstawie ustawy.
2. Audycje i przekazy niepochodzàce od nadawcy
powinny byç wyraênie wyodr´bnione w programie
i oznaczone w sposób niebudzàcy wàtpliwoÊci, ˝e nie
pochodzà od nadawcy.
Art. 15.14) 1. Nadawcy programów telewizyjnych
przeznaczajà co najmniej 33 % kwartalnego czasu
nadawania programu na audycje wytworzone pierwotnie w j´zyku polskim, z wy∏àczeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzeda˝y, transmisji sportowych, przekazów tekstowych i teleturniejów.
2. Nadawcy programów radiowych i telewizyjnych
przeznaczajà co najmniej 33 % kwartalnego czasu
nadawania w programie utworów s∏owno-muzycznych na utwory, które sà wykonywane w j´zyku polskim.
3. Nadawcy programów telewizyjnych przeznaczajà ponad 50 % kwartalnego czasu nadawania programu na audycje europejskie, z wy∏àczeniem serwisów
————————
14) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 1.
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informacyjnych, reklam, telesprzeda˝y, transmisji
sportowych, przekazów tekstowych i teleturniejów.
4. Krajowa Rada okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
ni˝szy udzia∏ w programie radiowym lub telewizyjnym
audycji, o których mowa w ust. 1 i 3, dla:
1) nadawców w pierwszym roku rozpowszechniania
przez nich programu,
2) programów wyspecjalizowanych, dla których brak
jest wystarczajàcej liczby audycji, o których mowa
w ust. 1 i 3,
3) programów
rozpowszechnianych
wy∏àcznie
w sposób satelitarny lub kablowy dost´pnych
w ca∏oÊci za op∏atà, z wy∏àczeniem op∏at okreÊlonych w rozdziale 7 i podstawowych op∏at pobieranych przez operatorów satelitarnych lub operatorów sieci kablowych
— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zachowania proporcji
audycji wytworzonych pierwotnie w j´zyku polskim
i audycji europejskich.
Art. 15a.15) 1. Nadawcy programów telewizyjnych
przeznaczajà co najmniej 10 % kwartalnego czasu
nadawania programu na audycje europejskie wytworzone przez producentów niezale˝nych, z wy∏àczeniem
serwisów informacyjnych, reklam, telesprzeda˝y,
transmisji sportowych, przekazów tekstowych i teleturniejów. W czasie przeznaczonym na audycje europejskie wytworzone przez producentów niezale˝nych,
audycje wytworzone w okresie 5 lat przed rozpowszechnieniem w programie powinny stanowiç co
najmniej 50 %.
2. Krajowa Rada okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
w odniesieniu do audycji, o których mowa w art. 15
ust. 1 i 3 oraz w ust. 1:
1) sposób prowadzenia przez nadawc´ ewidencji czasu nadawania,
2) czas przechowywania ewidencji, nie krótszy ni˝
1 rok,
3) zakres informacji zawartych w ewidencji, w tym
dane o terminie rozpowszechniania audycji, rzeczywisty czas trwania audycji, tytu∏ i producenta
audycji
— uwzgl´dniajàc mo˝liwoÊç prowadzenia ewidencji
w formie elektronicznej, koniecznoÊç zapewnienia
przejrzystoÊci oraz jawnoÊci informacji znajdujàcych
si´ w ewidencji oraz nieobcià˝ania nadawców nadmiernymi utrudnieniami i kosztami w zwiàzku z prowadzeniem ewidencji.
Art. 15b.16) 1. Audycjà europejskà jest audycja,
która pochodzi z:
1) paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej lub
————————
15) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 1.
16) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 1.
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2) paƒstwa b´dàcego stronà Europejskiej konwencji
o telewizji ponadgranicznej, sporzàdzonej w Strasburgu dnia 5 maja 1989 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 32,
poz. 160), niestosujàcego Êrodków dyskryminacyjnych w stosunku do audycji pochodzàcych
z paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej, lub
3) innego europejskiego paƒstwa trzeciego niestosujàcego Êrodków dyskryminacyjnych w stosunku
do audycji pochodzàcych z paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej, o ile spe∏nia ona wymagania
okreÊlone w ust. 3.
2. Audycja pochodzi z paƒstw, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 i 2, je˝eli wi´kszoÊç cz∏onków zespo∏u
twórczego stale zamieszkuje na terytorium jednego
z tych paƒstw oraz spe∏niony jest co najmniej jeden
z warunków:
1) audycja jest wyprodukowana przez producenta
majàcego siedzib´ lub sta∏e miejsce zamieszkania
w paƒstwie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2;
2) produkcja audycji jest nadzorowana i kontrolowana przez osob´ fizycznà majàcà sta∏e miejsce zamieszkania w paƒstwie, o którym mowa w ust. 1
pkt 1 i 2, lub przez osob´ prawnà albo podmiot
nieposiadajàcy osobowoÊci prawnej, których siedziba znajduje si´ w paƒstwie, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1 i 2;
3) udzia∏ wspó∏producentów, majàcych siedzib´ lub
sta∏e miejsce zamieszkania w paƒstwie, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w ∏àcznych kosztach produkcji audycji jest wi´kszoÊciowy i wspó∏produkcja nie podlega kontroli wspó∏producentów niemajàcych siedziby lub sta∏ego miejsca zamieszkania w paƒstwie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.
3. Za audycj´ europejskà uwa˝a si´ równie˝ audycj´, której wi´kszoÊç cz∏onków zespo∏u twórczego stale zamieszkuje na terytorium paƒstwa europejskiego
oraz która zosta∏a wyprodukowana samodzielnie lub
w koprodukcji z producentem majàcym siedzib´ lub
sta∏e miejsce zamieszkania w jednym z paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej przez producenta majàcego siedzib´ lub sta∏e miejsce zamieszkania w paƒstwie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, je˝eli paƒstwo to
zawar∏o ze Wspólnotà Europejskà umow´ w sprawach
audiowizualnych.
4. Audycjà europejskà jest tak˝e audycja, która zosta∏a wyprodukowana w ramach dwustronnych
umów o koprodukcji zawartych mi´dzy paƒstwami
cz∏onkowskimi Unii Europejskiej i paƒstwami trzecimi,
a udzia∏ wspó∏producentów, majàcych siedzib´ lub
sta∏e miejsce zamieszkania na terytorium paƒstwa,
o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w ∏àcznych kosztach
produkcji audycji jest wi´kszoÊciowy oraz wspó∏produkcja nie podlega kontroli wspó∏producentów niemajàcych siedziby lub sta∏ego miejsca zamieszkania
na terytorium paƒstwa, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.
5. Audycjà europejskà, w stosunku odpowiadajàcym proporcji udzia∏u wspó∏producentów majàcych
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siedzib´ lub sta∏e miejsce zamieszkania w paƒstwie
cz∏onkowskim Unii Europejskiej w ∏àcznych kosztach
produkcji, jest równie˝ audycja niespe∏niajàca wymagaƒ okreÊlonych w ust. 1—4, je˝eli wi´kszoÊç cz∏onków zespo∏u twórczego stale zamieszkuje w paƒstwie
cz∏onkowskim Unii Europejskiej.
Art. 16. 1. Reklamy powinny byç wyraênie wyodr´bnione w programie i oznaczone w sposób niebudzàcy 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.
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

Poz. 2531

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.
4.17) Filmy fabularne i filmy telewizyjne, z wy∏àczeniem serii, seriali i audycji dokumentalnych, trwajàce
ponad 45 minut, mogà byç przerwane, w celu nadania
reklam lub telesprzeda˝y, wy∏àcznie jeden raz podczas
ka˝dego okresu pe∏nych 45 minut. Kolejne przerwy
w celu nadania reklam lub telesprzeda˝y sà dopuszczalne, je˝eli film trwa co najmniej 20 minut d∏u˝ej ni˝
dwa lub wi´cej okresów pe∏nych 45 minut.
5.17) Audycje inne ni˝ okreÊlone w ust. 3 i 4 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)18) audycji publicystycznych i dokumentalnych
o czasie krótszym ni˝ 30 minut; je˝eli czas ich emisji wynosi co najmniej 30 minut, stosuje si´ przepisy ust. 2—5;
4)19) 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. 1.20) Zakazane jest nadawanie reklamy:
1) wyrobów tytoniowych, rekwizytów tytoniowych,
produktów imitujàcych wyroby tytoniowe lub rekwizyty tytoniowe oraz symboli zwiàzanych z u˝ywaniem tytoniu, w zakresie regulowanym przez
ustaw´ z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed nast´pstwami u˝ywania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55,
z póên. zm.21));
2) napojów alkoholowych, w zakresie regulowanym
przez ustaw´ z dnia 26 paêdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoho————————
17) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.
18) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
19) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. b tiret drugie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
20) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.
21) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 96,
poz. 1107 oraz z 2003 r. Nr 229, poz. 2274.
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lizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z póên.
zm.22));
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2) zawieraç treÊci dyskryminujàcych ze wzgl´du na
ras´, p∏eç lub narodowoÊç;

3) us∏ug medycznych, w rozumieniu ustawy z dnia
30 sierpnia 1991 r. o zak∏adach opieki zdrowotnej
(Dz. U. Nr 91, poz. 408, z póên. zm.23)), Êwiadczonych wy∏àcznie na podstawie skierowania lekarza;

3) raniç przekonaƒ religijnych lub politycznych;

4) produktów leczniczych, w zakresie regulowanym
przez ustaw´ z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. — Prawo
farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533,
z póên. zm.24));

5) sprzyjaç zachowaniom zagra˝ajàcym zdrowiu, bezpieczeƒstwu lub ochronie Êrodowiska.

5) wideoloterii, gier cylindrycznych, gier w karty, gier
w koÊci, zak∏adów wzajemnych, gier na automatach, w zakresie regulowanym ustawà z dnia
29 lipca 1992 r. o grach i zak∏adach wzajemnych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27).
2. Zakazane jest nadawanie reklam:25)
1)26) nawo∏ujàcych bezpoÊrednio ma∏oletnich do nabywania produktów lub us∏ug;
2)26) zach´cajàcych ma∏oletnich do wywierania presji
na rodziców lub inne osoby w celu sk∏onienia ich
do zakupu reklamowanych produktów lub us∏ug;
3)26) wykorzystujàcych zaufanie ma∏oletnich, jakie
pok∏adajà oni w rodzicach, nauczycielach i innych
osobach;
4)26)

w nieuzasadniony sposób ukazujàcych ma∏oletnich w niebezpiecznych sytuacjach;

5) oddzia∏ujàcych w sposób ukryty na podÊwiadomoÊç.
3. Reklama nie mo˝e:
1) naruszaç godnoÊci ludzkiej;
————————
22) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1372, z 2003 r.
Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 29,
poz. 257, Nr 99, poz. 1001 i Nr 152, poz. 1597.
23) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591,
z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110,
z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158,
poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756
i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84,
poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43,
poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100,
poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126,
poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151
i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223,
poz. 2215 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135.
24) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 91,
poz. 877, Nr 92, poz. 882, Nr 93, poz. 896, Nr 173,
poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135.
25) Zdanie wst´pne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8
lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
26) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. b tiret drugie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.

4)27) zagra˝aç fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi ma∏oletnich;

4. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ odpowiednio do
telesprzeda˝y.
Art. 16c.28) Zakazane jest nadawanie reklamy ukrytej.
Art. 17. 1.29) 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´ lub
jego dzia∏alnoÊç, widok jednego towaru lub us∏ugi.
2.29) Wskazanie sponsora nie mo˝e zawieraç nazwy, firmy, znaku towarowego lub innego oznaczenia
indywidualizujàcego przedsi´biorc´ lub jego dzia∏alnoÊç, widoku towaru albo us∏ugi, których reklama jest
zakazana w art. 16b ust. 1.
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.
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
————————
27) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.
28) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 1.
29) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
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zakazana zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 1 i 2, z zastrze˝eniem art. 131 ust. 5 i 6 ustawy o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi.
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odpowiednim symbolem graficznym przez ca∏y czas
ich emisji telewizyjnej lub zapowiedzià s∏ownà, informujàcà o zagro˝eniach wynikajàcych z treÊci emisji radiowej.

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.
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.

5b.31) Nadawcy sà zobowiàzani do oznaczania audycji i innych przekazów, innych ni˝ te, o których mowa w ust. 5, z wy∏àczeniem serwisów informacyjnych,
reklam, telesprzeda˝y, transmisji sportowych i przekazów tekstowych, odpowiednim symbolem graficznym
przez ca∏y czas ich emisji telewizyjnej, uwzgl´dniajàc
stopieƒ szkodliwoÊci danej audycji lub przekazu dla
ma∏oletnich w poszczególnych kategoriach wiekowych.
6.32) Krajowa Rada okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) cechy oraz szczegó∏owe warunki kwalifikowania,
rozpowszechniania i sposób zapowiadania audycji
lub innych przekazów, o których mowa w ust. 5,
2) podzia∏ ma∏oletnich na kategorie wiekowe oraz
szczegó∏owe warunki kwalifikowania i rozpowszechniania audycji lub innych przekazów, o których mowa w ust. 5b, z uwzgl´dnieniem godzin
nadawania audycji lub innych przekazów przeznaczonych dla danej kategorii wiekowej,
3) wzory symboli graficznych i formu∏ zapowiedzi,
o których mowa w ust. 5a i 5b, oraz sposób ich
prezentacji
— uwzgl´dniajàc stopieƒ szkodliwoÊci audycji dla
ma∏oletnich w poszczególnych kategoriach wiekowych.

2. Audycje lub inne przekazy powinny szanowaç
przekonania religijne odbiorców, a zw∏aszcza chrzeÊcijaƒski system wartoÊci.

7. Nadawcy dbajà o poprawnoÊç j´zyka swoich
programów i przeciwdzia∏ajà jego wulgaryzacji.

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

Art. 19. 1. Dzia∏alnoÊç nadawcy polegajàca na tworzeniu i zestawianiu programu prowadzona jest w formie redakcji w rozumieniu przepisów prawa prasowego.

4.30) Zabronione jest rozpowszechnianie audycji
lub innych przekazów zagra˝ajàcych fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi ma∏oletnich,
w szczególnoÊci zawierajàcych treÊci pornograficzne
lub w sposób nieuzasadniony eksponujàcych przemoc.

2. Do przekazów tekstowych stosuje si´ odpowiednio przepisy o tworzeniu i rozpowszechnianiu programów radiowych i telewizyjnych.

5.30) Audycje lub inne przekazy, zawierajàce sceny
lub treÊci mogàce mieç negatywny wp∏yw na prawid∏owy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój ma∏oletnich, inne ni˝ te, o których mowa w ust. 4, mogà
byç rozpowszechniane wy∏àcznie w godzinach
od 23 do 6.
5a.31)

Nadawcy sà zobowiàzani do oznaczania audycji lub innych przekazów, o których mowa w ust. 5,
————————
30) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.
31) Dodany przez art. 1 pkt 11 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.

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
————————
32) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.
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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´dnieniem zakresu informacji o przechowywanych materia∏ach.
Art. 20a. 1. Na pisemny wniosek Prezesa Urz´du
Ochrony Konkurencji i Konsumentów nadawca jest
obowiàzany:
1) ujawniç dane umo˝liwiajàce identyfikacj´ zleceniodawcy audycji lub reklamy;
2) wydaç nieodp∏atnie zapis audycji lub reklamy,
w terminie 7 dni od dnia z∏o˝enia wniosku.
2. Przepis art. 20 ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 20b. 1. Nadawca programu telewizyjnego mo˝e nadaç bezpoÊrednià transmisj´ z wydarzenia o zasadniczym znaczeniu spo∏ecznym, zwanego dalej
„wa˝nym wydarzeniem”, tylko:
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
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.
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.
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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 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.
Rozdzia∏ 4
Publiczna radiofonia i telewizja
Art. 21. 1.33) Publiczna radiofonia i telewizja realizuje misj´ publicznà, oferujàc, na zasadach okreÊlonych w ustawie, ca∏emu spo∏eczeƒstwu i poszczególnym jego cz´Êciom, zró˝nicowane programy i inne
us∏ugi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujàce si´ pluralizmem,
bezstronnoÊcià, wywa˝eniem i niezale˝noÊcià oraz innowacyjnoÊcià, wysokà jakoÊcià i integralnoÊcià przekazu.
1a.34) Do zadaƒ publicznej radiofonii i telewizji, wynikajàcych z realizacji misji, o której mowa w ust. 1,
nale˝y w szczególnoÊci:
1) tworzenie i rozpowszechnianie programów ogólnokrajowych, programów regionalnych, programów dla odbiorców za granicà w j´zyku polskim
i innych j´zykach oraz innych programów realizu————————
33) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.
34) Dodany przez art. 1 pkt 12 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.
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jàcych demokratyczne, spo∏eczne i kulturalne potrzeby spo∏ecznoÊci lokalnych;
2) tworzenie i rozpowszechnianie programów wyspecjalizowanych, na których rozpowszechnianie uzyskano koncesj´;
3) budowa i eksploatacja nadawczych i przekaênikowych stacji radiowych i telewizyjnych;
4) rozpowszechnianie przekazów tekstowych;
5) prowadzenie prac nad nowymi technikami tworzenia i rozpowszechniania programów radiowych
i telewizyjnych;
6) prowadzenie dzia∏alnoÊci produkcyjnej, us∏ugowej
i handlowej zwiàzanej z twórczoÊcià audiowizualnà, w tym eksportu i importu;
7) popieranie twórczoÊci artystycznej, literackiej, naukowej oraz dzia∏alnoÊci oÊwiatowej;
8) upowszechnianie wiedzy o j´zyku polskim;
9) tworzenie i udost´pnianie programów edukacyjnych na u˝ytek Êrodowisk polonijnych oraz Polaków zamieszka∏ych za granicà.
2. Programy publicznej radiofonii i telewizji powinny:
1) kierowaç si´ odpowiedzialnoÊcià za s∏owo i dbaç
o dobre imi´ publicznej radiofonii i telewizji;
2) rzetelnie ukazywaç ca∏à ró˝norodnoÊç wydarzeƒ
i zjawisk w kraju i za granicà;
3) sprzyjaç swobodnemu kszta∏towaniu si´ poglàdów obywateli oraz formowaniu si´ opinii publicznej;
4) umo˝liwiaç obywatelom i ich organizacjom
uczestniczenie w ˝yciu publicznym poprzez prezentowanie zró˝nicowanych poglàdów i stanowisk
oraz wykonywanie prawa do kontroli i krytyki spo∏ecznej;
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2. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji umo˝liwiajà naczelnym organom paƒstwowym bezpoÊrednià prezentacj´ oraz wyjaÊnianie polityki paƒstwa.
3. Krajowa Rada okreÊla, w drodze rozporzàdzenia,
tryb post´powania w sprawach, o których mowa
w ust. 2.
Art. 23. 1. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji stwarzajà partiom politycznym mo˝liwoÊç przedstawienia stanowiska w w´z∏owych sprawach publicznych.
2. Uprawnienia przewidziane w ust. 1 stosuje si´
odpowiednio do ogólnokrajowych organizacji zwiàzków zawodowych i zwiàzków pracodawców.
3. Tryb post´powania w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, Krajowa Rada.
Art. 23a.35) 1. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji stwarzajà organizacjom po˝ytku publicznego,
o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593,
Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135), mo˝liwoÊç nieodp∏atnego informowania o prowadzonej przez te organizacje dzia∏alnoÊci nieodp∏atnej.
2. Przepis ust. 1 nie wyklucza prawa nadawcy do
informowania o dzia∏alnoÊci organizacji po˝ytku publicznego w szerszym zakresie.
3. Krajowa Rada mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, tryb post´powania zwiàzanego z nieodp∏atnym
informowaniem o prowadzonej przez organizacje po˝ytku publicznego dzia∏alnoÊci nieodp∏atnej, uwzgl´dniajàc potrzeby tych organizacji oraz obowiàzki jednostek publicznej radiofonii i telewizji.

5) s∏u˝yç rozwojowi kultury, nauki i oÊwiaty, ze szczególnym uwzgl´dnieniem polskiego dorobku intelektualnego i artystycznego;

Art. 24. 1.36) Podmiotom uczestniczàcym w wyborach do Sejmu, Senatu, samorzàdu terytorialnego
oraz Parlamentu Europejskiego zapewnia si´ mo˝liwoÊç rozpowszechniania audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji na zasadach
okreÊlonych odr´bnymi przepisami.

6) respektowaç chrzeÊcijaƒski system wartoÊci, za
podstaw´ przyjmujàc uniwersalne zasady etyki;

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do wyborów na urzàd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

7) s∏u˝yç umacnianiu rodziny,

3.37) Podmiotom uprawnionym do udzia∏u w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych w rozumieniu art. 48 ust. 1 ustawy z dnia

7a) s∏u˝yç kszta∏towaniu postaw prozdrowotnych;
8) s∏u˝yç zwalczaniu patologii spo∏ecznych;
9) uwzgl´dniaç potrzeby mniejszoÊci narodowych
i grup etnicznych.
Art. 22. 1. Organy paƒstwowe mogà podejmowaç
decyzje w sprawach dzia∏alnoÊci jednostek publicznej
radiofonii i telewizji tylko w przypadkach przewidzianych ustawami.

————————
35) Dodany przez art. 10 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. —
Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o dzia∏alnoÊci po˝ytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874), który wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
36) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.
37) Dodany przez art. 1 pkt 13 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.
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14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym
(Dz. U. Nr 57, poz. 507 i Nr 85, poz. 782) zapewnia si´
mo˝liwoÊç rozpowszechniania audycji referendalnych
w programach publicznej radiofonii i telewizji na zasadach okreÊlonych odr´bnymi przepisami.
Art. 25. 1. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji mogà tworzyç i rozpowszechniaç programy dla odbiorców za granicà w j´zyku polskim i w innych j´zykach.
2. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji sà obowiàzane tworzyç i rozpowszechniaç audycje oÊwiatowe dla szkó∏ i innych placówek oÊwiatowo-wychowawczych.
3. Audycje oÊwiatowe powinny odpowiadaç wymogom zawartym w szkolnych programach nauczania.
4. Koszty tworzenia programów oraz audycji,
o których mowa w ust. 1 i 2, sà pokrywane z bud˝etu
paƒstwa, w granicach okreÊlonych ustawà bud˝etowà.
5. Zakres i sposób prowadzenia dzia∏alnoÊci przewidzianej w ust. 1 i 2 oraz zasady pokrywania jej kosztów sà okreÊlane w formie porozumieƒ zawieranych
mi´dzy ministrami w∏aÊciwymi odpowiednio w sprawach zagranicznych i edukacji narodowej oraz jednostkami publicznej radiofonii i telewizji.
Art. 26. 1. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji dzia∏ajà wy∏àcznie w formie jednoosobowej spó∏ki
akcyjnej Skarbu Paƒstwa, zwanej dalej „spó∏kà”.
2. Telewizj´ publicznà tworzy spó∏ka „Telewizja
Polska — Spó∏ka Akcyjna”, zawiàzana w celu tworzenia i rozpowszechniania ogólnokrajowych programów
I, II i TV Polonia oraz regionalnych programów telewizyjnych.
2a.38)

Terenowe oddzia∏y spó∏ki „Telewizja Polska
— Spó∏ka Akcyjna” majà swoje siedziby w: Bia∏ymstoku, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Gdaƒsku,
Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, ¸odzi, Opolu, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wroc∏awiu.
3. Radiofoni´ publicznà tworzà:
1) spó∏ka „Polskie Radio — Spó∏ka Akcyjna”, zawiàzana w celu tworzenia i rozpowszechniania ogólnokrajowych programów radiowych i programów
dla odbiorców za granicà;
2) spó∏ki zawiàzane w celu tworzenia i rozpowszechniania regionalnych programów radiowych, zwane dalej „spó∏kami radiofonii regionalnej”.

————————
38) Dodany przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1; wejdzie w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2005 r.
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4. Do spó∏ek wymienionych w ust. 2 i 3 stosuje si´,
z zastrze˝eniem art. 27—30 ustawy, przepisy Kodeksu
handlowego39) z wyjàtkiem przepisów art. 313 i 39639).
5.40) Przewodniczàcy Krajowej Rady w porozumieniu z Prezesem Urz´du Regulacji Telekomunikacji
i Poczty dokonuje, w drodze decyzji, rezerwacji cz´stotliwoÊci niezb´dnych do wykonywania ustawowych
zadaƒ przez spó∏ki oraz okreÊla warunki wykorzystania
tych cz´stotliwoÊci. Do dokonywania, wprowadzania
zmian lub cofania rezerwacji cz´stotliwoÊci, w zakresie okreÊlonym w art. 37 ust. 1 pkt 3, stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 114 i art. 115 ustawy z dnia
16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.
Nr 171, poz. 1800).
6. Prezes Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Poczty41) przekazuje Krajowej Radzie dla spó∏ek tworzàcych i rozpowszechniajàcych:
1) ogólnokrajowe programy telewizyjne — cz´stotliwoÊci niezb´dne do pokrycia kraju zasi´giem odbioru programu „Telewizja Polska I” i „Telewizja
Polska II”;
2) ogólnokrajowe programy radiowe — cz´stotliwoÊci niezb´dne do pokrycia kraju zasi´giem odbioru
programu pierwszego, drugiego, trzeciego
i czwartego oraz cz´stotliwoÊci niezb´dne do rozpowszechniania programów radiowych dla odbiorców za granicà;
3) regionalne programy telewizyjne — cz´stotliwoÊci
niezb´dne do rozpowszechniania regionalnych
programów telewizyjnych;
4) regionalne programy radiowe — cz´stotliwoÊci
niezb´dne do rozpowszechniania regionalnych
programów radiowych.
7. Program TV Polonia jest rozpowszechniany
w sposób rozsiewczy satelitarny.
8.42) Do rezerwacji cz´stotliwoÊci przeznaczonych
do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów w sposób cyfrowy, drogà rozsiewczà naziemnà
lub rozsiewczà satelitarnà, stosuje si´ art. 115 ust. 3
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne.
————————
39) Obecnie: w∏aÊciwe przepisy Kodeksu spó∏ek handlowych, stosownie do art. 629 ustawy z dnia 15 wrzeÊnia
2000 r. — Kodeks spó∏ek handlowych (Dz. U. Nr 94,
poz. 1037), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.
40) W brzmieniu ustalonym przez art. 216 pkt 1 lit. a ustawy
z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.
Nr 171, poz. 1800), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 3 wrzeÊnia 2004 r.
41) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 26 ustawy z dnia
1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rzàdowej i jednostek im podporzàdkowanych oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 kwietnia 2002 r.
42) W brzmieniu ustalonym przez art. 216 pkt 1 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 40.
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Art. 27. 1. Zarzàd spó∏ki liczy od jednego do pi´ciu
cz∏onków.
2. Cz∏onków zarzàdu, w tym prezesa zarzàdu, powo∏uje i odwo∏uje rada nadzorcza wi´kszoÊcià dwóch
trzecich g∏osów w obecnoÊci co najmniej trzech
czwartych jej cz∏onków.
3. Kadencja zarzàdu trwa cztery lata.
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4. Cz∏onkom rady programowej przys∏uguje dieta
wyp∏acana przez spó∏k´ w wysokoÊci ustalonej przez
Krajowà Rad´.
5. Zarzàd spó∏ki zapewnia cz∏onkom rady programowej organizacyjne i finansowe warunki dokonywania ocen poziomu i jakoÊci wyemitowanego programu, badania jego odbioru oraz zlecania niezale˝nych
badaƒ dotyczàcych percepcji programu i jego spo∏ecznych skutków.

Art. 28. 1. Rada nadzorcza liczy od pi´ciu do dziewi´ciu cz∏onków. Cz∏onków rady nadzorczej powo∏uje
Krajowa Rada, z wyjàtkiem jednego, którego powo∏uje minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa.

Art. 29. 1. W walnym zgromadzeniu Skarb Paƒstwa reprezentowany jest przez ministra w∏aÊciwego
do spraw Skarbu Paƒstwa.

2. Rada nadzorcza podejmuje uchwa∏y bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏osów w obecnoÊci co najmniej po∏owy sk∏adu rady.

2. Zarzàd spó∏ki nie jest zwiàzany poleceniami i zakazami ustanowionymi przez walne zgromadzenie, je˝eli dotyczà one treÊci programu.

3. Rada nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczàcego.

3. Zmiana statutu spó∏ki wymaga uprzedniej zgody
Krajowej Rady.

4. Rada nadzorcza uchwala regulamin okreÊlajàcy
tryb jej dzia∏ania.

Art. 30. 1. Tworzenie i rozpowszechnianie regionalnych programów telewizji publicznej nale˝y do terenowych oddzia∏ów spó∏ki, o której mowa w art. 26
ust. 2.

5. Kadencja rady nadzorczej trwa trzy lata.
6. Zgody rady nadzorczej wymaga:
1) nawiàzywanie i rozwiàzywanie stosunku pracy
z osobami zajmujàcymi stanowiska kierownicze
okreÊlone w statucie spó∏ki;
2) zawarcie lub przystàpienie przez spó∏k´ do umowy
zbiorowej z przedstawicielami pracowników;
3) zawiàzanie bàdê przystàpienie do spó∏ki innej ni˝
spó∏ka, o której mowa w art. 26 ust. 1, a tak˝e nabycie lub zbycie udzia∏ów albo akcji w takiej spó∏ce;
4) zbycie lub obcià˝enie nieruchomoÊci.
7. (uchylony).43)
Art. 28a. 1. Rady programowe publicznej radiofonii i telewizji liczà 15 cz∏onków, których powo∏uje Krajowa Rada; 10 cz∏onków rady programowej reprezentuje ugrupowania parlamentarne. Pozosta∏ych 5 powo∏uje z grona osób legitymujàcych si´ dorobkiem
i doÊwiadczeniem w sferze kultury i mediów.

2. Statut spó∏ki okreÊla zakres dzia∏ania i zadania
terenowego oddzia∏u spó∏ki.
3. Dzia∏alnoÊcià terenowego oddzia∏u spó∏ki kieruje dyrektor powo∏ywany przez rad´ nadzorczà na
wniosek zarzàdu spó∏ki.
4. Organem opiniodawczo-doradczym dyrektora
terenowego oddzia∏u spó∏ki jest rada programowa oddzia∏u.
5. Krajowa Rada, na wniosek zarzàdu spó∏ki, po zasi´gni´ciu opinii dyrektorów terenowych oddzia∏ów,
okreÊli minimalny udzia∏ audycji tworzonych przez terenowe oddzia∏y spó∏ki w poszczególnych programach ogólnokrajowych.
6. Krajowa Rada ustala minimalny udzia∏ terenowych oddzia∏ów spó∏ki we wp∏ywach z op∏at, o których mowa w art. 48 i 49.
Art. 30a. 1. Przepisy dotyczàce programów dla odbiorców za granicà stosuje si´ odpowiednio do programu TV Polonia.

2. Kadencja rady programowej trwa 4 lata, a jej
cz∏onkowie reprezentujà spo∏eczne interesy i oczekiwania zwiàzane z dzia∏alnoÊcià programowà spó∏ki.

2. Organem opiniodawczo-doradczym w sprawach tworzenia i rozpowszechnienia programu TV Polonia jest rada programowa TV Polonia.

3. Rada programowa podejmuje uchwa∏y zawierajàce oceny poziomu i jakoÊci programu bie˝àcego
oraz programów ramowych. Uchwa∏y w sprawach
programowych, podejmowane wi´kszoÊcià g∏osów
w obecnoÊci co najmniej po∏owy sk∏adu rady, sà
przedmiotem obrad i postanowieƒ rady nadzorczej.

Art. 31. 1. Przychodami spó∏ek, o których mowa
w art. 26 ust. 2 i 3, sà wp∏ywy pochodzàce:

————————
43) Przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 12.

1) z op∏at abonamentowych, odsetek za zw∏ok´ w ich
uiszczaniu oraz kar za u˝ywanie niezarejestrowanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych,
z zastrze˝eniem przepisu art. 50 ust. 1;
2) z obrotu prawami do audycji;
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3) z reklam i audycji sponsorowanych;
4) z innych êróde∏.
2. Przychodami spó∏ek mogà byç równie˝ dotacje
z bud˝etu paƒstwa.
3. Akcjonariuszom spó∏ek, o których mowa
w art. 26 ust. 2 i 3, nie przys∏uguje prawo do udzia∏u
w zysku.
31a.44)

1. Spó∏ki, o których mowa w art. 26
Art.
ust. 2 i 3, sà obowiàzane do okreÊlenia w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 wrzeÊnia
1994 r. o rachunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76,
poz. 694, z póên. zm.45)), zasad rachunkowoÊci, w tym
zak∏adowego planu kont, w sposób zapewniajàcy uj´cie w ksi´gach rachunkowych przychodów i zwiàzanych z nimi kosztów odr´bnie w odniesieniu do dzia∏alnoÊci, o której mowa w art. 21 ust. 1, oraz pozosta∏ej dzia∏alnoÊci, a tak˝e metod przypisywania kosztów
i przychodów do poszczególnych rodzajów prowadzonej dzia∏alnoÊci.
2. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1, nie narusza obowiàzków w zakresie rachunkowoÊci i sprawozdawczoÊci wynikajàcych z odr´bnych przepisów.
3. Krajowa Rada okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
sposób prowadzenia dokumentacji, o której mowa
w ust. 1, oraz sposób sporzàdzania sprawozdaƒ, o których mowa w art. 31b pkt 1—3, bioràc pod uwag´ koniecznoÊç zapewnienia przestrzegania zasad jawnoÊci
i przejrzystoÊci wykorzystania Êrodków przeznaczonych na realizacj´ zadaƒ, o których mowa w art. 21
ust. 1, w sposób niezak∏ócajàcy konkurencji na rynku.
Art. 31b.44) Zarzàdy spó∏ek, o których mowa
w art. 26 ust. 2 i 3, sà obowiàzane do sk∏adania Krajowej Radzie:
1) rocznego sprawozdania ze sposobu wykorzystania
Êrodków, o których mowa w art. 31 ust. 1 i 2, do
dnia 15 lutego, za poprzedni rok kalendarzowy;
2) kwartalnych sprawozdaƒ dotyczàcych sposobu
wykorzystania Êrodków przyznawanych zgodnie
z art. 31 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, do 25. dnia miesiàca
nast´pujàcego po up∏ywie ka˝dego kwarta∏u danego roku kalendarzowego;
3) kwartalnych sprawozdaƒ dotyczàcych kosztów poniesionych na dzia∏alnoÊç, o której mowa w art. 21
ust. 1, wraz z okreÊleniem êróde∏ ich finansowania,
do 25. dnia miesiàca nast´pujàcego po up∏ywie
ka˝dego kwarta∏u danego roku kalendarzowego;
4) za∏o˝eƒ programowo-finansowych w zakresie realizacji zadaƒ, o których mowa w art. 21 ust. 1, na
rok nast´pny, do dnia 30 kwietnia danego roku.
————————
44) Dodany przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1; wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 lipca 2004 r.
45) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124,
poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276 oraz
z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146,
poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155.
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Art. 32. W celu realizacji zadaƒ radiofonii i telewizji publicznej spó∏ki mogà tworzyç, za zgodà Krajowej
Rady, przedsi´biorców przewidzianych przepisami
prawa.
Rozdzia∏ 5
Koncesje na rozpowszechnianie programów
Art. 33. 1. Rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, z wyjàtkiem programów publicznej radiofonii i telewizji, wymaga uzyskania koncesji.
2. Organem w∏aÊciwym w sprawach koncesji jest
Przewodniczàcy Krajowej Rady.
3. Przewodniczàcy Krajowej Rady podejmuje decyzj´ w sprawie koncesji na podstawie uchwa∏y Krajowej Rady. Decyzja w tej sprawie jest ostateczna.
Art. 34. 1.46) Przewodniczàcy Krajowej Rady w porozumieniu z Prezesem Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Poczty og∏asza w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” informacje o mo˝liwoÊciach uzyskania koncesji na rozpowszechnianie
programu radiowego lub telewizyjnego oraz ustala
termin, nie krótszy ni˝ 45 dni od dnia og∏oszenia, do
sk∏adania wniosków o udzielenie koncesji.
1a.47) W og∏oszeniu, o którym mowa w ust. 1, okreÊla si´:
1) przedmiot post´powania;
2) warunki programowe rozpowszechniania programu, w tym w szczególnoÊci rodzaj i charakter programu;
3) warunki techniczne rozpowszechniania programu,
w szczególnoÊci cz´stotliwoÊç bàdê kana∏ oraz
moc i lokalizacj´ stacji nadawczych przeznaczonych do rozpowszechniania programu;
4) liczb´ koncesji;
5) czas, na jaki mo˝e byç udzielona koncesja;
6) termin i miejsce sk∏adania wniosków.
1b.47) Przewodniczàcy Krajowej Rady, w terminie
nie d∏u˝szym ni˝ 14 dni od dnia og∏oszenia, o którym
mowa w ust. 1, zamieszcza w co najmniej dwóch drukowanych dziennikach o zasi´gu ogólnopolskim informacj´ o tym og∏oszeniu.
1c.47) Rozpatrzeniu podlegajà wy∏àcznie wnioski
o udzielenie koncesji w zwiàzku z og∏oszeniem, o którym mowa w ust. 1.
————————
46) W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 2 lit. a ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173,
poz. 1808), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 21 sierpnia
2004 r.
47) Dodany przez art. 11 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 46.
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2. Przewodniczàcy Krajowej Rady podaje do publicznej wiadomoÊci list´ wnioskodawców uczestniczàcych w post´powaniu o udzielenie koncesji.
W przypadku z∏o˝enia wi´kszej liczby wniosków, przekraczajàcych istniejàce mo˝liwoÊci rozpowszechniania
programów, sà one rozpatrywane w ramach jednego
post´powania.
Art. 35.48) 1. Koncesja mo˝e byç udzielona osobie
fizycznej, posiadajàcej obywatelstwo polskie i sta∏e
miejsce zamieszkania w Polsce, lub osobie prawnej,
która ma siedzib´ w Polsce.
2. Koncesja dla spó∏ki z udzia∏em osób zagranicznych mo˝e byç udzielona, je˝eli:
1) udzia∏ osób zagranicznych w kapitale zak∏adowym
spó∏ki nie przekracza 49 %,
2) umowa lub statut spó∏ki przewidujà, ˝e:
a) cz∏onkami zarzàdu spó∏ki b´dà w wi´kszoÊci
osoby posiadajàce obywatelstwo polskie i sta∏e
miejsce zamieszkania w Polsce,
b) w zgromadzeniu wspólników lub w walnym
zgromadzeniu udzia∏ g∏osów osób zagranicznych i spó∏ek zale˝nych, w rozumieniu Kodeksu
spó∏ek handlowych, od osób zagranicznych nie
mo˝e przekroczyç 49 %,
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utworów, o których mowa w art. 15 ust. 2, w programie radiowym lub telewizyjnym;
5) dotychczasowe przestrzeganie przepisów dotyczàcych radiokomunikacji i Êrodków masowego przekazu.
2. Koncesji nie udziela si´, je˝eli rozpowszechnianie programów przez wnioskodawc´ mog∏oby spowodowaç:
1) zagro˝enie interesów kultury narodowej, dobrych
obyczajów i wychowania, bezpieczeƒstwa i obronnoÊci paƒstwa oraz naruszenie tajemnicy paƒstwowej;
2) osiàgni´cie przez wnioskodawc´ pozycji dominujàcej w dziedzinie Êrodków masowego przekazu
na danym terenie.
3.50) Koncesja mo˝e byç udzielona na okres nie
krótszy ni˝ 5 lat oraz na okres:
1) nie d∏u˝szy ni˝ 10 lat — w przypadku rozpowszechniania programu telewizyjnego;
2) nie d∏u˝szy ni˝ 7 lat — w przypadku rozpowszechniania programu radiowego.
Art. 37. 1. Koncesja okreÊla w szczególnoÊci:

c) cz∏onkami rady nadzorczej spó∏ki b´dà w wi´kszoÊci osoby posiadajàce obywatelstwo polskie
i sta∏e miejsce zamieszkania w Polsce.

1) osob´ nadawcy, jego siedzib´ lub miejsce zamieszkania;

3. Koncesja mo˝e byç równie˝ udzielona:

2) przedmiot dzia∏alnoÊci obj´tej koncesjà;

1) osobie zagranicznej lub
2) spó∏ce zale˝nej, w rozumieniu Kodeksu spó∏ek
handlowych, od osoby zagranicznej
— których siedziba lub sta∏e miejsce zamieszkania
znajduje si´ w paƒstwie cz∏onkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego — bez stosowania ograniczeƒ zawartych w ust. 2.
Art. 36. 1. W post´powaniu o udzielenie koncesji
ocenia si´ w szczególnoÊci:
1) stopieƒ zgodnoÊci zamierzonej dzia∏alnoÊci programowej z zadaniami okreÊlonymi w art. 1 ust. 1
ustawy, z uwzgl´dnieniem stopnia realizacji tych
zadaƒ przez innych nadawców dzia∏ajàcych na obszarze obj´tym koncesjà;

3) sposób rozpowszechniania programu (rozsiewczy
naziemny, rozsiewczy satelitarny, kablowy) oraz:
— dla rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego:
a) lokalizacj´ stacji,
b) wysokoÊç zawieszenia anteny,
c) moc nadajnika i maksymalnà moc promieniowania,
d) charakterystyk´ promieniowania anteny,
e) cz´stotliwoÊç,
f) polaryzacj´,
— dla rozpowszechniania rozsiewczego satelitarnego:

2) mo˝liwoÊci dokonania przez wnioskodawc´ koniecznych inwestycji i finansowania programu;

g) nazw´ wykorzystywanego satelity,

3) przewidywany udzia∏ w programie audycji wytworzonych przez nadawc´ lub na jego zamówienie albo we wspó∏dzia∏aniu z innymi nadawcami;

i) cz´stotliwoÊç,

4)49) przewidywany udzia∏ audycji, o których mowa
w art. 15 ust. 1 i 3, w programie telewizyjnym albo

h) po∏o˝enie satelity na orbicie,
j) moc transpondera,
— dla rozpowszechniania kablowego:
k) lokalizacj´ stacji g∏ównej,
l) obszar obj´ty siecià kablowà;

————————
48) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
49) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.

————————
50) W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 46.
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4) rodzaj programu i czas jego rozpowszechniania;

Poz. 2531

6) termin wygaÊni´cia koncesji;

programu zosta∏y spowodowane okolicznoÊciami
od niego niezale˝nymi. Za trwa∏e zaprzestanie rozpowszechniania programu uwa˝a si´ fakt nierozpowszechniania programu przez okres trzech kolejno nast´pujàcych po sobie miesi´cy.

7) udzia∏ w programie audycji wytworzonych przez
producentów krajowych.

2. Koncesja mo˝e byç cofni´ta, je˝eli:

5) dat´ rozpocz´cia rozpowszechniania programu;

2. Koncesja mo˝e okreÊlaç inne warunki prowadzenia dzia∏alnoÊci, niezb´dne dla realizacji przepisów
ustawy.
3. Koncesja, w zakresie okreÊlonym w ust. 1 pkt 3,
jest udzielana w porozumieniu z Prezesem Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Poczty41).
3a.51) Je˝eli do rozpowszechniania programów radiofonicznych lub telewizyjnych jest wymagana rezerwacja cz´stotliwoÊci, dokonuje si´ jej wraz z koncesjà.
Do dokonywania, wprowadzania zmian lub cofania rezerwacji cz´stotliwoÊci stosuje si´ przepisy art. 114
i 115 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne.
4. Krajowa Rada, po zasi´gni´ciu opinii Prezesa
Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Poczty41), okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, dane, które powinien zawieraç wniosek, oraz szczegó∏owy tryb post´powania
w sprawach udzielania i cofania koncesji.
Art. 37a. Nadawca jest obowiàzany do corocznego
sk∏adania do Krajowej Rady sprawozdania finansowego, w formie przewidzianej w ustawie z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci.
Art. 38.52) 1. Koncesj´ cofa si´, je˝eli:
1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujàce
nadawcy wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej
obj´tej koncesjà;
2) nadawca ra˝àco narusza
w ustawie lub w koncesji;

warunki

okreÊlone

3) dzia∏alnoÊç obj´ta koncesjà jest wykonywana
w sposób sprzeczny z ustawà lub z warunkami
okreÊlonymi w koncesji, a nadawca, pomimo wezwania Przewodniczàcego Krajowej Rady, w wyznaczonym terminie nie usunà∏ stanu faktycznego
lub prawnego niezgodnego z warunkami okreÊlonymi w koncesji lub w ustawie;
4) nadawca, pomimo wezwania Przewodniczàcego
Krajowej Rady, nie rozpoczà∏ rozpowszechniania
programu w terminie ustalonym w koncesji lub
trwale zaprzesta∏ wykonywania rozpowszechniania programu za pomocà wszystkich lub niektórych stacji nadawczych — chyba ˝e nadawca wyka˝e, ˝e opóênienie rozpocz´cia rozpowszechniania programu lub zaprzestanie rozpowszechniania
————————
51) W brzmieniu ustalonym przez art. 216 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 40.
52) W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 46.

1) rozpowszechnianie programu powoduje zagro˝enie interesów kultury narodowej, bezpieczeƒstwa
i obronnoÊci paƒstwa lub narusza normy dobrego
obyczaju;
2) nastàpi og∏oszenie upad∏oÊci nadawcy;
3) rozpowszechnianie programu powoduje osiàgni´cie przez nadawc´ pozycji dominujàcej w dziedzinie Êrodków masowego przekazu na danym rynku
w∏aÊciwym w rozumieniu przepisów o ochronie
konkurencji i konsumentów;
4) nastàpi przej´cie bezpoÊredniej lub poÊredniej
kontroli nad dzia∏alnoÊcià nadawcy przez innà
osob´.
3. Przewodniczàcy Krajowej Rady podaje do publicznej wiadomoÊci informacje o wszcz´ciu post´powania w sprawie cofni´cia koncesji.
4. W przypadku uprawomocnienia si´ decyzji
w sprawie cofni´cia koncesji Przewodniczàcy Krajowej Rady niezw∏ocznie og∏asza o mo˝liwoÊci uzyskania koncesji w zakresie obj´tym cofni´tà koncesjà.
Art. 38a.53) 1. Uprawnienia wynikajàce z koncesji
sà niezbywalne, z zastrze˝eniem ust. 3—5.
2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, nie przechodzà na nabywc´ przedsi´biorstwa upad∏ego.
3. W przypadku ∏àczenia, podzia∏u albo innego rodzaju przekszta∏ceƒ spó∏ek handlowych, uprawnienia,
o których mowa w ust. 1, mogà przejÊç na inny podmiot za zgodà Krajowej Rady wyra˝onà w formie
uchwa∏y. Odmowa wyra˝enia zgody nast´puje, gdy:
1) nadawca osiàgnie pozycj´ dominujàcà w dziedzinie Êrodków masowego przekazu na danym rynku
w∏aÊciwym w rozumieniu przepisów o ochronie
konkurencji i konsumentów;
2) nastàpi przej´cie bezpoÊredniej lub poÊredniej
kontroli nad dzia∏alnoÊcià nadawcy przez innà
osob´.
4. Na podstawie uchwa∏y Krajowej Rady, Przewodniczàcy Krajowej Rady wydaje decyzj´ w sprawie wyra˝enia zgody bàdê odmowy, o której mowa w ust. 3.
5. Do uprawnieƒ wynikajàcych z rezerwacji cz´stotliwoÊci stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. — Prawo telekomunikacyjne.
————————
53) Dodany przez art. 11 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 46.
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Art. 39. Koncesja na rozpowszechnianie programu
telewizyjnego obejmuje równie˝ wykorzystanie sygna∏u telewizyjnego do rozpowszechniania przekazów
tekstowych.
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 dzia∏alnoÊci w∏asnej nadawcy.
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.
Art. 39b. 1. O uznanie za nadawc´ spo∏ecznego
mo˝e do Krajowej Rady wystàpiç:
1) stowarzyszenie w ramach realizacji celów statutowych;

Poz. 2531

osob´ zagranicznà 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. CzynnoÊç, o której mowa w ust. 1, dokonanà
przez podmiot, w stosunku do którego osoba zagraniczna jest podmiotem dominujàcym, w rozumieniu
Kodeksu spó∏ek handlowych, uwa˝a si´ za czynnoÊç
dokonanà przez podmiot dominujàcy.
3. Przewodniczàcy Krajowej Rady wydaje i cofa zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, na podstawie
uchwa∏y Krajowej Rady.
4. CzynnoÊci, o których mowa w ust. 1, dokonane
bez zezwolenia sà niewa˝ne.
5. Przepisów ust. 1—3 nie stosuje si´ do osób zagranicznych lub spó∏ek zale˝nych, w rozumieniu Kodeksu spó∏ek handlowych, do osób zagranicznych,
których siedziby lub miejsce zamieszkania znajdujà si´
w paƒstwach b´dàcych cz∏onkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Art. 40b.55) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje si´ przepisy ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Rozdzia∏ 6

2) fundacja w ramach realizacji celów statutowych;
3) koÊcielna lub wyznaniowa osoba prawna koÊcio∏a
lub zwiàzku wyznaniowego o uregulowanej
w ustawie sytuacji prawnej.
2. Nadawca spo∏eczny jest zwolniony z op∏at za
udzielenie lub zmian´ koncesji.
3. W przypadku naruszenia przez nadawc´ spo∏ecznego wymogów okreÊlonych w art. 4 pkt 1a, organ
koncesyjny wydaje decyzj´ o uchyleniu decyzji
o uznaniu za nadawc´ spo∏ecznego. Stwierdza w niej
obowiàzek uiszczenia op∏at, o których mowa w ust. 2,
wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia
udzielenia lub zmiany koncesji.
Art. 40. 1. Za udzielenie koncesji pobiera si´ op∏at´, niezale˝nie od op∏at za u˝ywanie urzàdzeƒ radiokomunikacyjnych oraz u˝ywanie cz´stotliwoÊci, przewidzianych w ustawie o ∏àcznoÊci.
2. Krajowa Rada w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych, uwzgl´dniajàc charakter poszczególnych nadawców i ich programów, ustala, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç
op∏aty, o której mowa w ust. 1, oraz mo˝e okreÊliç
podmioty zwolnione od op∏aty.
Art. 40a.54) 1. Nabycie lub obj´cie udzia∏ów albo
akcji, bàdê nabycie prawa z udzia∏ów lub akcji przez
————————
54) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.

Rozprowadzanie programów w sieciach kablowych
Art. 41.56) 1. Program rozprowadzany w sieci kablowej wymaga zg∏oszenia do rejestru.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy ogólnokrajowych programów publicznej radiofonii i telewizji oraz innych
programów nadawców krajowych, dost´pnych na terenie obj´tym rozprowadzaniem za pomocà urzàdzeƒ
odbiorczych powszechnego odbioru.
3. Organem prowadzàcym rejestr jest Przewodniczàcy Krajowej Rady.
4. Do post´powania w sprawach wpisu do rejestru
stosuje si´ przepisy Kodeksu post´powania administracyjnego, chyba ˝e ustawa stanowi inaczej.
5. Rejestr jest jawny.
Art. 42. 1. Za wpis do rejestru pobiera si´ op∏at´.
2. Krajowa Rada w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych ustala, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç op∏aty, o której mowa
w ust. 1, oraz mo˝e okreÊlaç podmioty zwolnione od
op∏aty.
————————
55) Dodany przez art. 11 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 46.
56) W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 46.
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Art. 43. 1. Operator sieci kablowej wprowadza programy do sieci kablowej w nast´pujàcej kolejnoÊci:
1) ogólnokrajowe programy radiofonii i telewizji publicznej;
2) regionalne programy radiofonii i telewizji publicznej dost´pne na danym obszarze;
2a) programy krajowych nadawców spo∏ecznych dost´pne na danym obszarze;
3) programy innych nadawców krajowych dost´pne
na danym obszarze;
4) programy innych nadawców krajowych i nadawców zagranicznych.
2. Przewodniczàcy Krajowej Rady mo˝e, w uzasadnionych przypadkach, wydaç decyzj´ zezwalajàcà na
innà ni˝ wymieniona w ust. 1 kolejnoÊç wprowadzania
programów do sieci kablowej.
Art. 44. 1.57) Organ rejestracyjny dokonuje wpisu
programu do rejestru na podstawie zg∏oszenia.
2.57) Operator sieci kablowej dokonuje zg∏oszenia
programu do rejestru nie póêniej ni˝ 2 miesiàce przed
rozpocz´ciem jego rozprowadzania.
3. Zg∏oszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno:
1) wskazywaç wnioskodawc´, jego siedzib´ lub miejsce zamieszkania;
2) okreÊlaç program przewidziany do rozprowadzania i jego nadawc´;
3) okreÊlaç obszar, na którym program ma byç rozprowadzany;
4) (uchylony);58)
5) (uchylony).59)

Poz. 2531

4) oÊwiadczenie o kolejnoÊci wprowadzania do sieci
programów dost´pnych na terenie obj´tym rozprowadzaniem za pomocà urzàdzeƒ odbiorczych
powszechnego odbioru, których rozprowadzanie
nie podlega zg∏oszeniu.
3b.60) Wpis do rejestru zawiera dane, o których
mowa w ust. 3, z wyjàtkiem adresu zamieszkania, je˝eli jest on inny ni˝ adres siedziby.
4. Rozprowadzanie programu mo˝na rozpoczàç,
je˝eli organ rejestracyjny nie odmówi∏ rejestracji
w terminie 2 miesi´cy od daty z∏o˝enia wniosku.
5.61) Operator sieci kablowej jest obowiàzany zg∏aszaç organowi rejestracyjnemu, w terminie 14 dni,
zmiany stanu faktycznego i prawnego obj´tego wpisem do rejestru, powsta∏e po dniu dokonania wpisu
programu do rejestru. Do zg∏aszania zmian stosuje si´
odpowiednio przepisy o wpisie programu do rejestru.
6. (uchylony).62)
Art. 45.63) 1. Organ rejestracyjny odmówi wpisu do
rejestru programu, je˝eli:
1) wnioskodawca nie ma uprawnieƒ do u˝ywania
urzàdzeƒ radiowych i sieci telekomunikacyjnych;
2) w rozpowszechnianym programie, w okresie ostatnich 12 miesi´cy, co najmniej dwukrotnie zamieszczone zosta∏y treÊci naruszajàce przepisy art. 18.
2. Organ rejestracyjny zaka˝e operatorowi sieci kablowej rozprowadzania programów albo okreÊlonego
programu, je˝eli:
1) w rozprowadzanym programie, w okresie ostatnich 12 miesi´cy, co najmniej dwukrotnie zamieszczone zosta∏y treÊci pod˝egajàce do nienawiÊci ze
wzgl´du na ras´, p∏eç, narodowoÊç lub religi´ lub
naruszajàce przepisy art. 18 ust. 4 i 5;

3a.60) Operator sieci kablowej do∏àcza do zg∏oszenia:

2) operator wprowadza zmiany do programu, rozpowszechnia go nie w ca∏oÊci lub nierównoczeÊnie;

1) kopi´ zezwolenia na u˝ywanie urzàdzeƒ nadawczych i sieci telekomunikacyjnych niezb´dnych do
rozprowadzania programu;

3) operator nie przestrzega ustawowej kolejnoÊci
wprowadzania programów do sieci kablowej.

2) dokumenty wskazujàce, ˝e rozprowadzanie programu nie b´dzie narusza∏o praw nadawcy programu;

3. Odmowa wpisu programu do rejestru oraz wydanie zakazu rozprowadzania programu nast´puje
w drodze decyzji administracyjnej, do której stosuje
si´ odpowiednio przepis art. 33 ust. 3.

3) dokumenty wskazujàce, ˝e program jest rozpowszechniany do powszechnego odbioru, a w przypadku programu przekazywanego przez nadawc´
operatorowi — umow´ z nadawcà programu;

4. W przypadku wydania zakazu, o którym mowa
w ust. 2, Przewodniczàcy Krajowej Rady z urz´du wykreÊli wpis programów lub programu z rejestru.

————————
57) W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 8 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 46.
58) Przez art. 11 pkt 8 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 46.
59) Przez art. 1 pkt 16 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 12.
60) Dodany przez art. 11 pkt 8 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 46.

————————
61) W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 8 lit. d ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 46.
62) Przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy o j´zyku polskim (Dz. U. Nr 29, poz. 358), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 19 maja 2000 r.
63) W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 46.

Dziennik Ustaw Nr 253

— 17714 —

5. Wpis do rejestru podlega wykreÊleniu z urz´du
w przypadku utraty przez operatora sieci kablowej
uprawnieƒ do u˝ywania urzàdzeƒ nadawczych i sieci
telekomunikacyjnych wykorzystywanych do rozprowadzania programów.
Art. 46.64) Krajowa Rada okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy sposób i tryb prowadzenia rejestru programów w sieciach kablowych, w tym:
1) wzór rejestru,
2) wzór zg∏oszenia o wpis do rejestru
— uwzgl´dniajàc mo˝liwoÊç prowadzenia rejestru
i zg∏aszania do niego wniosków w systemie teleinformatycznym, koniecznoÊç zapewnienia przejrzystoÊci
i kompletnoÊci zapisu informacji znajdujàcych si´
w rejestrze oraz sprawnoÊç post´powania rejestracyjnego, a tak˝e nieobcià˝anie operatorów sieci kablowych utrudnieniami w zakresie wykonywanej
dzia∏alnoÊci.
Art. 47. Do rozprowadzania programów w sposób
bezprzewodowy stosuje si´ odpowiednio przepisy
o udzielaniu koncesji na rozpowszechnianie programów.
Rozdzia∏ 7
Op∏aty abonamentowe
Art. 48. 1. Za u˝ywanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobiera si´ op∏aty abonamentowe.
2. Domniemywa si´, ˝e osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umo˝liwiajàcym natychmiastowy odbiór programu, u˝ywa
tego odbiornika.
3.65) Krajowa Rada okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç op∏aty abonamentowej za u˝ywanie odbiornika radiofonicznego oraz op∏aty abonamentowej
za u˝ywanie odbiornika telewizyjnego albo odbiornika
radiofonicznego i telewizyjnego, sposób i tryb wnoszenia tych op∏at, a tak˝e mo˝e okreÊliç przypadki,
w których umarza lub rozk∏ada na raty zaleg∏oÊci
w p∏atnoÊci op∏at abonamentowych. Krajowa Rada
mo˝e, ze wzgl´dów spo∏ecznych, przyznaç niektórym
kategoriom osób zni˝ki lub zwolnienia od op∏at abonamentowych.
4. Op∏at´ abonamentowà uiszcza si´ za ka˝dy odbiornik radiofoniczny i telewizyjny, z zastrze˝eniem
ust. 5.
5. Niezale˝nie od liczby odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych u˝ywanych przez:
————————
64) W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 46.
65) Utraci moc z dniem 30 wrzeÊnia 2005 r. na podstawie wyroku Trybuna∏u Konstytucyjnego, o którym mowa w odnoÊniku 10.
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1) osoby fizyczne w tym samym gospodarstwie domowym lub w samochodzie stanowiàcym ich w∏asnoÊç,
2) publiczne zak∏ady opieki zdrowotnej, sanatoria,
˝∏obki, publiczne jednostki organizacyjne systemu
oÊwiaty, paƒstwowe szko∏y wy˝sze i domy pomocy spo∏ecznej — w tym samym budynku, zespole
budynków lub w samochodach b´dàcych w u˝ywaniu tych instytucji
— uiszcza si´ tylko jednà z op∏at, o której mowa
w ust. 3.
6. Przepisy ust. 3—5 nie naruszajà uprawnieƒ w zakresie zwolnieƒ od op∏at abonamentowych wynikajàcych z odr´bnych ustaw.
Art. 49. 1. Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne
podlegajà, dla celów pobierania op∏at abonamentowych za ich u˝ywanie, zarejestrowaniu w jednostkach
nadzorowanych przez ministra w∏aÊciwego do spraw
∏àcznoÊci.
2. W przypadku stwierdzenia u˝ywania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego pobiera si´ op∏at´ w wysokoÊci stanowiàcej trzydziestokrotnoÊç miesi´cznej op∏aty abonamentowej
obowiàzujàcej w dniu stwierdzenia u˝ywania niezarejestrowanego odbiornika.
3. Uiszczenie op∏aty, o której mowa w ust. 2, nie
zwalnia od obowiàzku uiszczania bie˝àcej op∏aty abonamentowej za okres od dnia stwierdzenia u˝ywania
niezarejestrowanego odbiornika.
4. Za zw∏ok´ w uiszczaniu op∏at abonamentowych
pobiera si´ odsetki ustawowe.
5. Jednostki, o których mowa w ust. 1, pobierajà
op∏aty abonamentowe i odsetki za zw∏ok´ w uiszczaniu op∏at i przekazujà je na wyodr´bniony rachunek
Krajowej Rady, z przeznaczeniem na cele okreÊlone
w art. 50 ust. 1 — po potràceniu umownego wynagrodzenia za te us∏ugi.
6. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci w porozumieniu z Przewodniczàcym Krajowej Rady okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, jednostk´ organizacyjnà
prowadzàcà rejestracj´, o której mowa w ust. 1, oraz
warunki i tryb rejestracji odbiorników radiofonicznych
i telewizyjnych.
Art. 50.66) 1. Wp∏ywy, o których mowa w art. 48
ust. 1 i w art. 49 ust. 2 i 4, z wy∏àczeniem potràceƒ
przewidzianych w art. 49 ust. 5 i art. 51 ust. 5, sà przeznaczane wy∏àcznie na realizacj´ przez nadawców publicznej radiofonii i telewizji zadaƒ, o których mowa
w art. 21 ust. 1, w wysokoÊci nieprzekraczajàcej wydatków ponoszonych w zwiàzku z realizacjà tych zadaƒ.
————————
66) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1; wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 lipca
2004 r.
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2. Krajowa Rada ustala corocznie, po analizie za∏o˝eƒ programowo-finansowych, o których mowa
w art. 31b pkt 4, oraz sprawozdaƒ, o których mowa
w art. 31b pkt 3, za poprzedni rok kalendarzowy i analizie okreÊlonych w nich kosztów, nie póêniej ni˝ do
dnia 30 czerwca, sposób podzia∏u wp∏ywów mi´dzy
jednostki publicznej radiofonii i telewizji w nast´pnym
roku kalendarzowym, w tym minimalny udzia∏ terenowych oddzia∏ów spó∏ek.
3. Przewodniczàcy Krajowej Rady przekazuje zaliczkowo jednostkom publicznej radiofonii i telewizji
Êrodki na realizacj´ zadaƒ, o których mowa w art. 21
ust. 1, na podstawie sposobu podzia∏u wp∏ywów,
o którym mowa w ust. 2.
4. Je˝eli na podstawie sprawozdania, o którym
mowa w art. 31b pkt 3, zostanie wykazane, ˝e wp∏ywy,
o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, przekraczajà wartoÊç wydatków na realizacj´ zadaƒ, o których
mowa w art. 21 ust. 1, nadwy˝ka podlega zaliczeniu na
poczet wydatków na realizacj´ tych zadaƒ w nast´pnym kwartale.
Art. 51. 1. Kontrol´ wykonywania obowiàzku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych
sprawuje minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci, w drodze
rozporzàdzenia, okreÊli:
1) nadzorowane przez niego jednostki organizacyjne,
których upowa˝nieni pracownicy mogà przeprowadzaç kontrol´ okreÊlonà w ust. 1, a kierownicy
— wydawaç decyzje, o których mowa w ust. 4,
oraz ich w∏aÊciwoÊç miejscowà;
2) wzór upowa˝nienia do wykonywania czynnoÊci
kontrolnych oraz zasady i tryb wydawania upowa˝nieƒ.
3. Do wykonywania kontroli okreÊlonej w ust. 1
stosuje si´ przepisy Kodeksu post´powania administracyjnego.
4. W przypadku stwierdzenia u˝ywania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego organ przeprowadzajàcy kontrol´ wydaje decyzj´, w której nakazuje rejestracj´ odbiornika oraz ustala op∏at´ za u˝ywanie niezarejestrowanego odbiornika
zgodnie z zasadami okreÊlonymi w art. 49 ust. 2.
5. Po∏owa wp∏ywów z op∏at za u˝ywanie niezarejestrowanych odbiorników stanowi dochód jednostek
organizacyjnych wykonujàcych kontrol´ obowiàzku
rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.
6. Wp∏ywy z op∏at, o których mowa w ust. 4, pomniejszone o kwoty, o których mowa w ust. 5, sà przekazywane na wyodr´bniony rachunek Krajowej Rady,
z przeznaczeniem na cele wskazane w art. 50 ust. 1.
7. Termin wykonania decyzji, o której mowa
w ust. 4, wynosi 14 dni od dnia dor´czenia decyzji.

Poz. 2531

W razie niewykonania decyzji w tym terminie, stosuje
si´ przepisy o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.
Rozdzia∏ 8
OdpowiedzialnoÊç prawna
Art. 52. 1. Kto rozpowszechnia program radiowy
lub telewizyjny bez koncesji
— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci
albo pozbawienia wolnoÊci do lat 2.
2.67) Kto rozprowadza program radiowy lub telewizyjny bez wpisu do rejestru
— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci
albo pozbawienia wolnoÊci do roku.
Art. 53. 1.68) Je˝eli nadawca narusza obowiàzek
wynikajàcy z przepisów art. 15 ust. 1—3, art. 15a
ust. 1, art. 16 ust. 1—3, art. 16a ust. 1—6, art. 16b,
art. 16c, art. 17 ust. 1—7, art. 18 ust. 1—5b, art. 20
ust. 1, art. 20b ust. 1 i 6 lub z przepisów wydanych na
podstawie art. 15 ust. 4, art. 15a ust. 2, art. 16 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.
2. Przewodniczàcy Krajowej Rady mo˝e na∏o˝yç
kar´, o której mowa w ust. 1, tak˝e w decyzji wydanej
na podstawie art. 10 ust. 4.
3. Kara pieni´˝na jest p∏atna z dochodu po opodatkowaniu lub z innej formy nadwy˝ki przychodów nad
wydatkami, zmniejszonej o podatki.
4. Kary pieni´˝nej nie mo˝na na∏o˝yç, je˝eli od naruszenia obowiàzku, o którym mowa w ust. 1, up∏ynà∏
jeden rok.
Art. 54. 1. Je˝eli osoba kierujàca dzia∏alnoÊcià
nadawcy nie wykonuje decyzji wydanych na podstawie art. 10 ust. 4, Przewodniczàcy Krajowej Rady mo˝e wydaç decyzj´ nak∏adajàcà na nià kar´ pieni´˝nà,
nieprzekraczajàcà jednak jej szeÊciomiesi´cznego wynagrodzenia.
2. Tej samej karze mo˝e podlegaç osoba kierujàca
dzia∏alnoÊcià nadawcy za nieudzielenie lub udzielenie
nierzetelnych informacji na ˝àdanie Przewodniczàcego Krajowej Rady, przewidziane przepisem art. 10
ust. 2.
————————
67) W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 11 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 46.
68) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
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3. Decyzja nak∏adajàca kar´ nie mo˝e byç wydana,
je˝eli od daty wydania decyzji, o której mowa w ust. 1,
up∏yn´∏y dwa lata.
Art. 55. Kary, o których mowa w art. 53 i 54, podlegajà wp∏acie do bud˝etu paƒstwa.
Art. 56. 1. Od decyzji Przewodniczàcego Krajowej
Rady wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 oraz art. 53
i 54 s∏u˝y odwo∏anie do Sàdu Wojewódzkiego69)
w Warszawie — sàdu gospodarczego.
2. W post´powaniu w sprawach odwo∏aƒ od decyzji, o których mowa w ust. 1, stosuje si´ odpowiednio
przepisy Kodeksu post´powania cywilnego dotyczàce
spraw z zakresu przeciwdzia∏ania praktykom monopolistycznym.
3. W razie z∏o˝enia odwo∏ania od decyzji Przewodniczàcego Krajowej Rady do sàdu, stronie nie przys∏ugujà Êrodki prawne wzruszenia decyzji przewidziane
w
Kodeksie
post´powania
administracyjnego,
w szczególnoÊci dotyczàce wznowienia post´powania, uchylenia, zmiany oraz stwierdzenia niewa˝noÊci
decyzji.
Rozdzia∏ 9
Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, przepisy
przejÊciowe i koƒcowe
Art. 57—62.

(pomini´te).70)

Art. 63. 1. Znosi si´ Komitet do Spraw Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja”, zwany dalej „Komitetem”. Przewodniczàcy Komitetu kieruje dzia∏alnoÊcià paƒstwowej jednostki organizacyjnej „Polskie Radio i Telewizja” do czasu zarejestrowania spó∏ek,
o których mowa w art. 26 ust. 2 i 3.
2. Przewidziane w ustawach szczególnych zadania
Komitetu oraz Przewodniczàcego Komitetu w zakresie
tworzenia i rozpowszechniania programów radiowych
i telewizyjnych przechodzà na jednostki publicznej radiofonii i telewizji, odpowiednio do zakresu ich zadaƒ
ustawowych i statutowych.
3. Przewidziane w ustawach szczególnych zadania
Komitetu oraz Przewodniczàcego Komitetu w zakresie
administracji paƒstwowej przechodzà do w∏aÊciwoÊci
Krajowej Rady.
4. Funkcje organu za∏o˝ycielskiego w stosunku do
przedsi´biorstw paƒstwowych oraz uprawnienia nadzorcze w stosunku do jednostek badawczo-rozwojowych podleg∏ych Komitetowi przejmuje Przewodniczàcy Krajowej Rady.
5. Zezwolenia na u˝ywanie urzàdzeƒ telekomunikacyjnych przeznaczonych do nadawania programów
————————
69) Obecnie: Sàdu Okr´gowego, stosownie do art. 4 ustawy
z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy — Prawo
o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 160, poz. 1064),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.
70) Zamieszczone w obwieszczeniu.

Poz. 2531

radiowych i telewizyjnych wygasajà z dniem rozpocz´cia dzia∏alnoÊci na tym samym terenie przez
nadawc´, któremu przyznano w koncesji cz´stotliwoÊç
wykorzystywanà dotychczas do nadawania programu,
lecz nie póêniej ni˝ po up∏ywie roku od dnia wejÊcia
ustawy w ˝ycie.
6. Przepis ust. 5 nie dotyczy uprawnieƒ wydanych
na podstawie ustawy, o której mowa w art. 59.
7. Do nadawców posiadajàcych zezwolenie, o którym mowa w ust. 5, i do nadawców posiadajàcych zezwolenia wydane w zwiàzku z ustawà, o której mowa
w art. 59, przepisu art. 52 nie stosuje si´.
8. Podmioty rozprowadzajàce programy w sieciach kablowych dostosujà swojà dzia∏alnoÊç do wymogów okreÊlonych w rozdziale 6 w terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia ustawy w ˝ycie.
Art. 64. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa zawià˝e:
1) spó∏k´, o której mowa w art. 26 ust. 2, z siedzibà
w Warszawie i oddzia∏ami terenowymi w Bydgoszczy, Gdaƒsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, ¸odzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i we Wroc∏awiu;
2) spó∏k´, o której mowa w art. 26 ust. 3 pkt 1, z siedzibà w Warszawie oraz spó∏ki, o których mowa
w art. 26 ust. 3 pkt 2, z siedzibami w Bia∏ymstoku,
Bydgoszczy, Gdaƒsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Koszalinie, Lublinie, ¸odzi, Opolu, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie,
we Wroc∏awiu i w Zielonej Górze.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa
mo˝e zawiàzaç spó∏ki radiofonii regionalnej z siedzibami w innych miejscowoÊciach ni˝ wymienione
w ust. 1 pkt 2.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa
uzgodni treÊç statutów spó∏ek, o których mowa
w ust. 1 i 2, z Krajowà Radà. Statut spó∏ki, o której mowa w art. 26 ust. 2, mo˝e przewidywaç oddzia∏y terenowe w innych miejscowoÊciach ni˝ wymienione
w ust. 1 pkt 1.
4. Pierwsze zarzàdy spó∏ek, o których mowa
w ust. 1 i 2, powo∏a Krajowa Rada.
Art. 65. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa wniesie do spó∏ek, o których mowa w art. 64
ust. 1, mienie pozosta∏e po likwidacji paƒstwowej jednostki organizacyjnej „Polskie Radio i Telewizja”, zwanej dalej „PRTV”.
2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, w terminie 1 miesiàca od dnia wejÊcia ustawy
w ˝ycie, szczegó∏owy tryb inwentaryzacji mienia
wymienionego w ust. 1, zasad´ podzia∏u i przekazywania tego mienia oraz tryb rozpoznawania spraw spornych.
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3. CzynnoÊci podejmowane w wykonaniu art. 64
ust. 1 i 2 sà wolne od op∏at sàdowych i skarbowych;
do op∏at za czynnoÊci notarialne zwiàzane z zawiàzaniem tych spó∏ek stosuje si´ odpowiednio przepisy
o przekszta∏caniu przedsi´biorstwa paƒstwowego
w spó∏k´.
Art. 66. 1. Grunty stanowiàce w∏asnoÊç Skarbu
Paƒstwa, b´dàce w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy w zarzàdzie PRTV, z dniem zarejestrowania spó∏ek stajà si´
z mocy prawa przedmiotem u˝ytkowania wieczystego
tych spó∏ek. Do u˝ytkowania wieczystego nie stosuje
si´ przepisów art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia
1985 r. o gospodarce gruntami i wyw∏aszczaniu nieruchomoÊci (Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127, Nr 103,
poz. 446 i Nr 107, poz. 464)71) w cz´Êci dotyczàcej
pierwszej op∏aty.

Poz. 2531 i 2532

Art. 67. 1. Pracownicy PRTV stajà si´ z mocy prawa pracownikami w∏aÊciwej spó∏ki, z zastrze˝eniem
ust. 2.
2. Stosunek pracy pracowników zatrudnionych na
stanowiskach kierowniczych, okreÊlonych przez Krajowà Rad´, ustaje z mocy prawa z dniem wpisania spó∏ki do rejestru handlowego. Ustanie stosunku pracy
jest równoznaczne w skutkach prawnych z rozwiàzaniem stosunku pracy wskutek wypowiedzenia umowy
o prac´ przez zak∏ad pracy. Zatrudnienie tych pracowników w spó∏ce mo˝e nastàpiç na warunkach uzgodnionych przez strony.
3. Za zobowiàzania wynikajàce ze stosunku pracy,
powsta∏e przed wpisaniem spó∏ki do rejestru handlowego, odpowiada spó∏ka.

2. Budynki i inne urzàdzenia oraz lokale znajdujàce
si´ na gruntach stanowiàcych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa, b´dàcych w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy w zarzàdzie PRTV, z dniem zarejestrowania spó∏ek stajà si´
z mocy prawa w∏asnoÊcià tych spó∏ek. Nabycie w∏asnoÊci nast´puje nieodp∏atnie.

Art. 68. 1. Na spó∏ki przechodzà z mocy ustawy
uprawnienia i obowiàzki Komitetu i PRTV wynikajàce
z decyzji administracyjnych.

3. Nabycie prawa u˝ytkowania wieczystego gruntów, o których mowa w ust. 1, oraz w∏asnoÊci budynków, innych urzàdzeƒ i lokali, o których mowa
w ust. 2, stwierdza si´ decyzjà wojewody. W decyzji tej
okreÊla si´ równie˝ warunki u˝ytkowania wieczystego,
z zachowaniem zasad okreÊlonych w art. 236 Kodeksu
cywilnego.

Art. 70. 1. Traci moc ustawa z dnia 2 grudnia
1960 r. o Komitecie do Spraw Radia i Telewizji „Polskie
Radio i Telewizja” (Dz. U. Nr 54, poz. 307 oraz z 1984 r.
Nr 54, poz. 275).

————————
71) Obecnie: ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami, stosownie do art. 240 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46,
poz. 543), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1998 r.

2.—4. (pomini´te).70)
Art. 69. (pomini´ty).70)

2. (pomini´ty).70)
Art. 71. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie miesiàca od dnia og∏oszenia72), z wyjàtkiem przepisu
art. 52, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca 1993 r.
————————
72) Ustawa zosta∏a og∏oszona w dniu 29 stycznia 1993 r.

2532
OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 listopada 2004 r.
w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o op∏acie skarbowej
1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499,
z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r.
Nr 65, poz. 595 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) og∏asza
si´ w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o op∏acie
skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960), z uwzgl´dnieniem
zmian wprowadzonych:
1) ustawà z dnia 21 grudnia 2000 r. o ˝egludze Êródlàdowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43),

2) ustawà z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii
Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954),
3) ustawà z dnia 27 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy
o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi, ustawy o radiofonii i telewizji oraz
ustawy o op∏acie skarbowej (Dz. U. Nr 60,
poz. 610),
4) ustawà z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach
genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. Nr 76,
poz. 811),

