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Za∏àcznik do ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. (poz. 873)

TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIA¸ÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ
Lp.

Rodzaje upraw i produkcji

1

2

1

Uprawy roÊlin ozdobnych i pozosta∏ych w szklarniach ogrzewanych powy˝ej 100 m2

2

Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powy˝ej 100 m2

3

Uprawy roÊlin ozdobnych i pozosta∏ych w tunelach foliowych ogrzewanych powy˝ej 200 m2

4

Uprawy grzybów i ich grzybni — powy˝ej 100 m2 powierzchni uprawowej

5

Drób rzeêny:
a) kurcz´ta — powy˝ej 1 000 szt. (w skali roku)
b) g´si — powy˝ej 500 szt. (w skali roku)
c) kaczki — powy˝ej 500 szt. (w skali roku)
d) indyki — powy˝ej 500 szt. (w skali roku)
e) strusie — powy˝ej 20 szt. (w skali roku)

6

Drób nieÊny:
a) kury nieÊne (w stadzie reprodukcyjnym) — powy˝ej 2 000 szt. (w skali roku)
b) g´si (w stadzie reprodukcyjnym) — powy˝ej 200 szt. (w skali roku)
c) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) — powy˝ej 500 szt. (w skali roku)
d) indyki (w stadzie reprodukcyjnym) — powy˝ej 500 szt. (w skali roku)
e) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) — powy˝ej 1 000 szt. (w skali roku)
f) strusie (w stadzie reprodukcyjnym) — powy˝ej 6 szt. (w skali roku)

7

Zak∏ady wyl´gu drobiu (zdolnoÊç produkcyjna — liczba jaj):
a) kurcz´ta — powy˝ej 3 000 szt.
b) g´si — powy˝ej 3 000 szt.
c) kaczki — powy˝ej 3 000 szt.
d) indyki — powy˝ej 3 000 szt.
e) strusie — powy˝ej 50 szt.

8

Zwierz´ta futerkowe — powy˝ej 50 szt. samic stada podstawowego:
a) lisy i jenoty
b) norki
c) tchórzofretki
d) szynszyle
e) nutrie
f) króliki

9

Pasieki powy˝ej 80 rodzin

10

Hodowla i chów Êwiƒ poza gospodarstwem rolnym powy˝ej 100 szt.

874
USTAWA
z dnia 2 kwietnia 2004 r.
o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
Art. 1. W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1114,
z póên. zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

———————
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 56,
poz. 517 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874.

1) po art. 1 dodaje si´ art. 1a w brzmieniu:
„Art. 1a. 1. Ustaw´ stosuje si´ do nadawców ustanowionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Nadawc´ uwa˝a si´ za ustanowionego
na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
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pracy lub umowy cywilnoprawnej przy
dzia∏alnoÊci nadawcy dzia∏a na jej terytorium oraz nadawca:

skiej, je˝eli spe∏nia on co najmniej jeden z warunków:
1) ma swojà siedzib´ w Rzeczypospolitej Polskiej oraz:

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

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

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.
4. Za ustanowionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uwa˝a si´ tak˝e
nadawc´, który:

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,

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

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:

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

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
Europejskie lub

— 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.”;

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

2) w art. 4:
a) po pkt 1a dodaje si´ pkt 1b i 1c w brzmieniu:
„1b) osobà zagranicznà jest osoba zagraniczna
w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia
19 listopada 1999 r. — Prawo dzia∏alnoÊci
gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178,
z póên. zm.2)),

———————
2)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49,
poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147,
poz. 1643, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130,
poz. 1112, z 2003 r. Nr 86, poz. 789, Nr 128, poz. 1176
i Nr 217, poz. 2125 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535 i Nr 91,
poz. 870
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1c) 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,”,
b) po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a w brzmieniu:
„4a) 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,”,
c) po pkt 5 dodaje si´ pkt 5a w brzmieniu:
„5a) audycjà wytworzonà pierwotnie w j´zyku
polskim jest audycja spe∏niajàca wymogi
audycji europejskiej 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,”,
d) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) 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,”;
e) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) 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,”,
f) dodaje si´ pkt 12—14 w brzmieniu:
„12) 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) 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
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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) przedsi´biorcà jest przedsi´biorca w rozumieniu art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej.”;

3) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. 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.”;
4) art. 15 otrzymuje brzmienie:
„Art. 15. 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 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.”;
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5) art. 15a otrzymuje brzmienie:
„Art. 15a. 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.”;
6) art. 15b otrzymuje brzmienie:
„Art. 15b. 1. Audycjà europejskà jest audycja, która pochodzi z:
1) paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej lub
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.

Poz. 874
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.
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5. Audycjà europejskà, w stosunku odpowiadajàcym
proporcji
udzia∏u
wspó∏producentów majàcych 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.”;

Poz. 874
2) napojów alkoholowych, w zakresie regulowanym przez ustaw´ z dnia 26 paêdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z póên.
zm.4)),
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.5)), Êwiadczonych wy∏àcznie
na podstawie skierowania lekarza,
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 i Nr 69, poz. 625),

7) w art. 16a:
a) ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:
„4. 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) 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).”,
b) w ust. 2:
— zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„Zakazane jest nadawanie reklam:”,

5. 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.”,

— pkt 1—4 otrzymujà brzmienie:
„1) nawo∏ujàcych bezpoÊrednio ma∏oletnich
do nabywania produktów lub us∏ug,
2) zach´cajàcych ma∏oletnich do wywierania presji na rodziców lub inne osoby
w celu sk∏onienia ich do zakupu reklamowanych produktów lub us∏ug,

b) w ust. 6:

3) wykorzystujàcych zaufanie ma∏oletnich,
jakie pok∏adajà oni w rodzicach, nauczycielach i innych osobach,

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) 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) w nieuzasadniony sposób ukazujàcych
ma∏oletnich w niebezpiecznych sytuacjach,”,

— dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

c) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) audycji przeznaczonych dla dzieci.”;

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

8) w art. 16b:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. 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.3)),

———————
3)

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.

———————
4)

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.
5) 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 oraz 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.
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9) art. 16c otrzymuje brzmienie:
„Art. 16c. Zakazane jest nadawanie reklamy ukrytej.”;
10) w art. 17 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Sponsorowane audycje lub inne przekazy sà
oznaczane przez wskazanie sponsora na ich
poczàtku lub na koƒcu. Wskazanie sponsora
mo˝e zawieraç tylko jego nazw´, firm´, znak
towarowy lub inne oznaczenie indywidualizujàce przedsi´biorc´ lub jego dzia∏alnoÊç, widok
jednego towaru lub us∏ugi.
2. 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.”;
11) w art. 18:
a) ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:
„4. 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.
5. 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.”,
b) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a i 5b w brzmieniu:
„5a. Nadawcy sà zobowiàzani do oznaczania
audycji lub innych przekazów, o których
mowa w ust. 5, odpowiednim symbolem
graficznym przez ca∏y czas ich emisji telewizyjnej lub zapowiedzià s∏ownà, informujàcà o zagro˝eniach wynikajàcych z treÊci
emisji radiowej.
5b. 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.”,
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. 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,

Poz. 874
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.”;

12) w art. 21:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. 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.”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. 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 realizujàcych 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 polo-
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nijnych oraz Polaków zamieszka∏ych za
granicà.”;
13) w art. 24:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. 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.”,
b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Podmiotom uprawnionym do udzia∏u
w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych w rozumieniu
art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 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.”;
14) w art. 26 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. 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.”;
15) po art. 31 dodaje si´ art. 31a i 31b w brzmieniu:
„Art. 31a. 1. Spó∏ki, o których mowa w art. 26
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.6)), 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

———————
6)

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.
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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. 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.”;

16) art. 35 otrzymuje brzmienie:
„Art. 35. 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
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i spó∏ek zale˝nych, w rozumieniu
Kodeksu spó∏ek handlowych, od
osób zagranicznych nie mo˝e
przekroczyç 49 %,
c) cz∏onkami rady nadzorczej spó∏ki
b´dà w wi´kszoÊci osoby posiadajàce obywatelstwo polskie
i sta∏e miejsce zamieszkania
w Polsce.
3. Koncesja mo˝e byç równie˝ udzielona:
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.”;
17) w art. 36 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) przewidywany udzia∏ audycji, o których mowa
w art. 15 ust. 1 i 3, w programie telewizyjnym
albo utworów, o których mowa w art. 15 ust. 2,
w programie radiowym lub telewizyjnym,”;
18) art. 40a otrzymuje brzmienie:
„Art. 40a. 1. Nabycie lub obj´cie udzia∏ów albo
akcji, bàdê nabycie prawa z udzia∏ów
lub akcji przez 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.”;
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19) w art. 45:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Organ rejestracyjny odmówi rejestracji 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.”,
b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„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,”;
20) art. 50 otrzymuje brzmienie:
„Art. 50. 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.
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.”;
21) w art. 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Je˝eli nadawca narusza obowiàzek wynikajàcy
z przepisów art. 15 ust. 1—3, art. 15a ust. 1,
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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.”.
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;
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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;
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.
Art. 3. Spó∏ki regionalne radiofonii publicznej, które tworzà i rozpowszechniajà programy 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) za okres od 1 lipca — na zasadach okreÊlonych
w ustawie wymienionej w art. 1 w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA
z dnia 2 kwietnia 2004 r.
o zmianie ustawy — Prawo energetyczne oraz ustawy — Prawo ochrony Êrodowiska1)
Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504
i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257
i Nr 34, poz. 293) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
———————
1)

Przepisy niniejszej ustawy wdra˝ajà postanowienia dyrektywy 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
27 wrzeÊnia 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na
rynku wewn´trznym energii elektrycznej wytwarzanej ze
êróde∏ odnawialnych (Dz. Urz. WE L 283 z 27.10.2001).
Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawnych prawa
Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie —
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏oszenia tych aktów
w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej — wydanie
specjalne.

1) art. 9a otrzymuje brzmienie:
„Art. 9a. 1. Przedsi´biorstwo energetyczne zajmujàce si´ wytwarzaniem energii elektrycznej lub jej obrotem i sprzedajàce
t´ energi´ odbiorcom, którzy dokonujà
jej zakupu na w∏asne potrzeby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest
obowiàzane, w zakresie okreÊlonym
w przepisach wydanych na podstawie
ust. 6, do:
1) zakupu energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych êród∏ach
energii lub

