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Art. 1. W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radio-
fonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226) wpro-
wadza się następujące zmiany:

1)  w art. 1: 

a)  po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a.  Zadania radiofonii i telewizji, o których mo-
wa w ust. 1, są realizowane przez dostar-
czanie usług medialnych w postaci progra-
mów radiowych i telewizyjnych.”,

b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Odbiór krajowych i zagranicznych progra-
mów przeznaczonych przez dostawców 
usług medialnych do powszechnego odbio-
ru jest wolny, z zachowaniem warunków 
określonych przepisami prawa.”;

2)  art. 1a otrzymuje brzmienie:

„Art. 1a. 1.  Ustawę stosuje się do dostawców 
usług medialnych ustanowionych na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.  Dostawcę usługi medialnej uważa się za 
ustanowionego na terytorium Rzeczy- 
pospolitej Polskiej, jeżeli spełnia on co 
najmniej jeden z warunków:

1)  ma swoją siedzibę w Rzeczypospoli-
tej Polskiej oraz:

a)  decyzje redakcyjne dotyczące 
usługi medialnej są podejmowa-
ne na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej lub

b)  istotna część osób zatrudnionych 
na podstawie stosunku pracy lub 
umowy cywilnoprawnej przy 
świadczeniu usługi medialnej 
działa na terytorium Rzeczy- 
pospolitej Polskiej, a decyzje re-
dakcyjne dotyczące usługi me-
dialnej są podejmowane w innym 
państwie członkowskim Unii Eu-
ropejskiej, lub

c)  istotna część osób zatrudnionych 
na podstawie stosunku pracy lub 
umowy cywilnoprawnej przy 
świadczeniu usługi medialnej 
działa zarówno na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, jak 
i w innym państwie członkow-
skim Unii Europejskiej;

2)  decyzje redakcyjne dotyczące usługi 
medialnej są podejmowane na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz istotna część osób zatrudnio-
nych na podstawie stosunku pracy 
lub umowy cywilnoprawnej przy 
świadczeniu usługi medialnej działa 
na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, a dostawca usługi medialnej 
ma swoją siedzibę w innym pań-
stwie członkowskim Unii Europej-
skiej;

3)  rozpoczął świadczenie usługi me-
dialnej na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej lub na podstawie prawa 
Rzeczypospolitej Polskiej i utrzymu-
je stabilne i efektywne związki gos- 
podarcze z Rzecząpospolitą Polską, 
chyba że:

a)  zarówno siedziba dostawcy usłu-
gi medialnej znajduje się w in-
nym państwie członkowskim Unii 
Europejskiej, jak i decyzje redak-
cyjne dotyczące usługi medialnej 
są podejmowane w innym pań-
stwie członkowskim Unii Euro-
pejskiej lub

b)  istotna część osób zatrudnionych 
na podstawie stosunku pracy lub 
umowy cywilnoprawnej przy 
świadczeniu usługi medialnej 
działa w innym państwie człon-
kowskim Unii Europejskiej, w któ-
rym dostawca usługi medialnej 
ma swoją siedzibę, lub decyzje 
redakcyjne dotyczące usługi me-
dialnej są podejmowane na tery-
torium innego państwa człon-
kowskiego Unii Europejskiej.

3.  Za ustanowionego na terytorium  
Rzeczypospolitej Polskiej uważa się 
także dostawcę usługi medialnej,  
jeżeli istotna część osób zatrudnionych 
na podstawie stosunku pracy lub umo-
wy cywilnoprawnej przy świadczeniu 
usługi medialnej działa na jej teryto-
rium oraz dostawca ten:

459

USTAWA

z dnia 25 marca 2011 r.

o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw1), 2)

1)  Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 
26 stycznia 1984 r. — Prawo prasowe, ustawę z dnia 18 lip-
ca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz 
ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej.

2)  Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji 
wdrożenia postanowień dyrektywy Parlamentu Europej-
skiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w spra-
wie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wyko-
nawczych i administracyjnych państw członkowskich, do-
tyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych 
(dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) 
(Dz. Urz. UE L 95 z 15.04.2010, str. 1).
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1)  ma swoją siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, a decyzje 
redakcyjne dotyczące usługi medial-
nej są podejmowane w państwie 
niebędącym państwem członkow-
skim Unii Europejskiej, albo

2)  ma swoją siedzibę w państwie nie-
będącym państwem członkowskim 
Unii Europejskiej, a decyzje redak-
cyjne dotyczące usługi medialnej są 
podejmowane na terytorium Rzeczy- 
pospolitej Polskiej.

4.  Ustawę stosuje się także do dostawcy 
usługi medialnej, który:

1)  korzysta ze stacji dosyłowej do sate-
lity zlokalizowanej na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej albo

2)  nie korzysta z tej stacji, ale korzysta 
z łącza satelitarnego należącego do 
Rzeczypospolitej Polskiej 

— mimo że nie odpowiada on warun-
kom określonym w ust. 2 i 3 i nie zo-
stał uznany za dostawcę usługi medial-
nej ustanowionego w państwie człon-
kowskim Unii Europejskiej na podsta-
wie przepisów prawa tego państwa 
odpowiadających warunkom określo-
nym w ust. 2 i 3.”;

3)  w art. 2: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Prawo rozpowszechniania programów ra-
diowych i telewizyjnych przysługuje jednost-
kom publicznej radiofonii i telewizji oraz 
osobom fizycznym, osobom prawnym i oso-
bowym spółkom handlowym, które uzyskały 
koncesję na taką działalność, albo — w przy-
padku programów telewizyjnych rozpo-
wszechnianych wyłącznie w systemach tele-
informatycznych — wpis do rejestru takich 
programów.”,

b)  w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem 
i dodaje się pkt 4—7 w brzmieniu:

„4)  programów radiowych rozpowszechnianych 
wyłącznie w systemach teleinformatycznych 
oraz audialnych usług na żądanie;

5)  korespondencji prowadzonej z wykorzysta-
niem środków komunikacji elektronicznej;

6)  elektronicznych wersji dzienników i czaso-
pism oraz prasy udostępnianej w systemie 
teleinformatycznym pod warunkiem że nie 
składają się w przeważającej części z audycji 
audiowizualnych;

7)  gier losowych i zakładów wzajemnych, chy-
ba że są częścią audycji usługi medialnej.”;

4)  art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3.  Do rozpowszechniania programów radio-
wych i telewizyjnych stosuje się przepisy 
prawa prasowego, o ile ustawa nie stano-
wi inaczej.”;

5)  po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu:

„Art. 3a.  Dostawcy usług medialnych, mając na 
względzie realizację obowiązków określo-
nych w ustawie, w szczególności 
w art. 14a, art. 16b ust. 3a i art. 18a mogą 
tworzyć i przystępować do kodeksów do-
brych praktyk w rozumieniu ustawy 
z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziała-
niu nieuczciwym praktykom rynkowym 
(Dz. U. Nr 171, poz. 1206).”;

6) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4.  W rozumieniu ustawy:

1)  usługą medialną jest usługa w postaci 
programu, za którą odpowiedzialność 
redakcyjną ponosi jej dostawca i której 
podstawowym zadaniem jest dostarcze-
nie przez sieci telekomunikacyjne ogó-
łowi odbiorców audycji, w celach infor-
macyjnych, rozrywkowych lub eduka-
cyjnych; usługą medialną jest także 
przekaz handlowy; 

2)  audycją jest ciąg ruchomych obrazów 
z dźwiękiem lub bez niego (audycja 
audiowizualna) albo ciąg dźwięków  
(audycja radiowa), stanowiący, ze 
względu na treść, formę, przeznaczenie 
lub autorstwo, odrębną całość w stwo-
rzonym przez dostawcę usługi medial-
nej programie lub katalogu audycji 
udostępnianych publicznie, zwanym 
dalej „katalogiem”; 

3)  odpowiedzialnością redakcyjną jest 
sprawowanie faktycznej kontroli nad 
wyborem audycji i sposobem ich zesta-
wienia w programie lub w katalogu; nie 
uchybia to zasadom odpowiedzialności 
prawnej za treść audycji lub świadcze-
nie usługi;

4)  dostawcą usługi medialnej jest osoba 
fizyczna, osoba prawna lub osobowa 
spółka handlowa ponosząca odpowie-
dzialność redakcyjną za wybór treści 
usługi medialnej i decydująca o sposo-
bie zestawienia tej treści, będąca na-
dawcą;

5)  nadawcą jest osoba fizyczna, osoba 
prawna lub osobowa spółka handlowa, 
która tworzy i zestawia program oraz 
rozpowszechnia go lub przekazuje in-
nym osobom w celu rozpowszechnia-
nia;

6)  programem jest usługa medialna stano-
wiąca uporządkowany zestaw audycji, 
przekazów handlowych lub innych prze-
kazów, rozpowszechniany w całości, 
w sposób umożliwiający jednoczesny 
odbiór przez odbiorców w ustalonym 
przez nadawcę układzie; 

7)  rozpowszechnianiem jest emisja pro-
gramu drogą bezprzewodową lub prze-
wodową do odbioru przez odbiorców; 
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8)  rozprowadzaniem jest przejmowanie 
rozpowszechnionego programu w cało-
ści i bez zmian oraz równoczesne, wtór-
ne jego rozpowszechnianie; 

9)  dostarczaniem usługi medialnej jest jej 
rozpowszechnianie;

10)  nadawcą społecznym jest nadawca:

a)  którego program upowszechnia dzia-
łalność wychowawczą i edukacyjną, 
działalność charytatywną, respektuje 
chrześcijański system wartości, za 
podstawę przyjmując uniwersalne 
zasady etyki, oraz zmierza do ugrun-
towania tożsamości narodowej,

b)  w którego programie nie są rozpo-
wszechniane audycje ani inne prze-
kazy, o których mowa w art. 18 
ust. 5,

c)  który nie nadaje przekazów handlo-
wych,

d)  który nie pobiera opłat z tytułu rozpo-
wszechniania, rozprowadzania lub 
odbierania jego programu;

11)  osobą zagraniczną jest osoba zagranicz-
na w rozumieniu art. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593);

12)  zespołem twórczym jest zespół osób 
tworzących audycje, do którego zalicza 
się w szczególności: reżysera, autora 
scenariusza, scenografa, operatora, od-
twórców głównych ról i kompozytora;

13)  programem wyspecjalizowanym jest 
program, w którym nie mniej niż 70% 
czasu nadawania programu w ciągu 
miesiąca, w godzinach 6—23, stanowią 
audycje i inne przekazy realizujące przy-
jętą specjalizację programu; 

14)  audycją wytworzoną pierwotnie w języ-
ku polskim jest audycja spełniająca wy-
mogi audycji europejskiej w rozumieniu 
niniejszej ustawy i powstała na podsta-
wie scenariusza wytworzonego pierwot-
nie w języku polskim, której pierwotna 
rejestracja została dokonana w języku 
polskim; 

15)  audycją dla dzieci jest audycja, która ze 
względu na czas nadania i treść jest 
skierowana głównie do dzieci;

16)  przekazem handlowym jest każdy prze-
kaz, w tym obrazy z dźwiękiem lub bez 
dźwięku albo tylko dźwięki, mający słu-
żyć bezpośrednio lub pośrednio promo-
cji towarów, usług lub renomy podmio-
tu prowadzącego działalność gospodar-
czą lub zawodową, towarzyszący audy-
cji lub włączony do niej, w zamian za 
opłatę lub podobne wynagrodzenie,  
albo w celach autopromocji, w szcze-
gólności reklama, sponsorowanie, tele-
sprzedaż i lokowanie produktu; 

17)  reklamą jest przekaz handlowy, pocho-
dzący od podmiotu publicznego lub pry-
watnego, w związku z jego działalnością 
gospodarczą lub zawodową, zmierzają-
cy do promocji sprzedaży lub odpłatne-
go korzystania z towarów lub usług;  
reklamą jest także autopromocja;

18)  sponsorowaniem jest każdy wkład 
w finansowanie usługi medialnej lub 
audycji, przez podmiot, który nie dostar-
cza usług medialnych i nie produkuje 
audycji, w celu promocji jego nazwy, fir-
my, renomy, działalności, towaru lub 
usługi, znaku towarowego lub innego 
oznaczenia indywidualizującego;

19)  telesprzedażą jest przekaz handlowy za-
wierający bezpośrednią ofertę sprzeda-
ży towarów lub odpłatnego świadczenia 
usług;

20)  ukrytym przekazem handlowym jest 
przedstawianie w audycjach towarów, 
usług, nazwy, firmy, znaku towarowego 
lub działalności przedsiębiorcy będące-
go producentem towaru lub świadczą-
cego usługi, jeżeli zamiarem dostawcy 
usługi medialnej, w szczególności zwią-
zanym z wynagrodzeniem lub uzyska-
niem innej korzyści, jest osiągnięcie 
skutku reklamowego oraz możliwe jest 
wprowadzenie publiczności w błąd co 
do charakteru przekazu;

21)  lokowaniem produktu jest przekaz hand- 
lowy polegający na przedstawieniu lub 
nawiązywaniu do towaru, usługi lub ich 
znaku towarowego w taki sposób, że 
stanowią one element samej audycji 
w zamian za opłatę lub podobne wyna-
grodzenie, a także w postaci nieodpłat-
nego udostępnienia towaru lub usługi;

22)  lokowaniem tematu jest przekaz handlo-
wy polegający na nawiązywaniu do to-
waru, usługi lub ich znaku towarowego 
w scenariuszu lub liście dialogowej 
audycji w zamian za opłatę lub podobne 
wynagrodzenie; 

23)  autopromocją jest każdy przekaz pocho-
dzący od dostawcy usługi medialnej 
mający służyć bezpośrednio lub pośred-
nio promocji jego audycji, towarów lub 
usług; 

24)  przekazem tekstowym jest zbiór tekstów 
i nieruchomych obrazów, rozpowszech-
nianych za pomocą sygnału telewizyj-
nego lub radiowego równocześnie 
z programem;

25)  producentem jest osoba fizyczna lub 
osoba prawna, lub jednostka organiza-
cyjna, o której mowa w art. 331 § 1 
Kodeksu cywilnego, która podejmuje 
inicjatywę, faktycznie organizuje i pono-
si odpowiedzialność za kreatywny, or-
ganizacyjny i finansowy proces produk-
cji utworu audiowizualnego;
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26)  producentem niezależnym wobec dane-
go nadawcy jest producent niepozosta-
jący w stosunku pracy z danym nadaw-
cą, niebędący sam nadawcą i nieposia-
dający udziałów w organizacji nadawcy 
oraz w którym nadawca ani żaden pod-
miot od niego zależny bądź należący do 
tej samej grupy kapitałowej nie posiada 
żadnych udziałów, a w zarządach nie za-
siadają żadne osoby pozostające w sto-
sunku pracy z danym nadawcą lub bę-
dące nadawcami;

27)  przedsiębiorcą jest przedsiębiorca w ro-
zumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej;

28)  audiodeskrypcją jest werbalny, dźwię-
kowy opis obrazu i treści wizualnych za-
wartych w audycji audiowizualnej prze-
znaczony dla osób niepełnosprawnych 
z powodu dysfunkcji narządu wzroku, 
umieszczony w audycji lub rozpo-
wszechniany równocześnie z audycją;

29)  systemem teleinformatycznym jest 
system teleinformatyczny w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świad-
czeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 
Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.3));

30)  siecią telekomunikacyjną jest sieć tele-
komunikacyjna w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo tele- 
komunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, 
z późn. zm.4)).”; 

7) w art. 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Krajowa Rada stoi na straży wolności słowa 
w radiu i telewizji, samodzielności dostaw-
ców usług medialnych i interesów odbior-
ców oraz zapewnia otwarty i pluralistyczny 
charakter radiofonii i telewizji.”,

b) w ust. 2:

—  pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2)  określanie, w granicach upoważnień usta-
wowych, warunków prowadzenia działal-
ności przez dostawców usług medial-
nych;

3)  podejmowanie, w zakresie przewidzia-
nym ustawą, rozstrzygnięć w sprawach 
koncesji na rozpowszechnianie progra-
mów, wpisu do rejestru programów, zwa-
nego dalej „rejestrem”, oraz prowadzenie 
tego rejestru;”,

— pkt 4—5 otrzymują brzmienie:

„4)  sprawowanie w granicach określonych 
ustawą kontroli działalności dostawców 
usług medialnych;

5)  organizowanie badań treści i odbioru pro-
gramów radiowych i telewizyjnych;”,

— pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9)  organizowanie i inicjowanie współpracy 
z zagranicą w dziedzinie radiofonii i tele-
wizji, w tym współpracy z organami regu-
lacyjnymi państw członkowskich Unii Eu-
ropejskiej, właściwymi w sprawach usług 
medialnych;

10)  współpraca z właściwymi organizacjami 
i instytucjami w zakresie ochrony praw 
autorskich, praw wykonawców, praw pro-
ducentów oraz dostawców usług medial-
nych;”,

—  w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem 
i dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu:

„12)  propagowanie samoregulacji lub współ-
regulacji w zakresie świadczenia usług 
medialnych objętych ustawą, w tym 
przedstawianie, na wniosek dostawcy 
usługi medialnej, opinii o kodeksie, 
o którym mowa w art. 3a;

13)  upowszechnianie umiejętności świado-
mego korzystania z mediów (edukacji 
medialnej) oraz współpraca z innymi or-
ganami państwowymi, organizacjami 
pozarządowymi i innymi instytucjami 
w zakresie edukacji medialnej.”;

8) w art. 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.  Nie można łączyć funkcji członka Krajowej 
Rady z posiadaniem udziałów albo akcji spółki 
bądź w inny sposób uczestniczyć w podmiocie 
będącym dostawcą usługi medialnej lub pro-
ducentem radiowym lub telewizyjnym oraz 
wszelką działalnością zarobkową, z wyjątkiem 
pracy dydaktyczno-naukowej w charakterze 
nauczyciela akademickiego lub pracy twór-
czej.”;

9) w art. 10 ust. 2—4 otrzymują brzmienie:

„2.  Przewodniczący Krajowej Rady może żądać od 
dostawcy usługi medialnej przedstawienia ma-
teriałów, dokumentów i udzielenia wyjaśnień 
w zakresie niezbędnym dla kontroli zgodności 
działania tego dostawcy z przepisami ustawy, 
warunkami koncesji lub wiążącymi go aktami 
samoregulacji.

3.  Przewodniczący Krajowej Rady może wezwać 
dostawcę usługi medialnej do zaniechania 
działań w zakresie dostarczania usług medial-
nych, jeżeli naruszają one przepisy ustawy, 
uchwały Krajowej Rady lub warunki koncesji.

4.  Przewodniczący Krajowej Rady na podstawie 
uchwały Rady może wydać decyzję nakazującą 
zaniechanie przez dostawcę usługi medialnej 
działań w zakresie, o którym mowa w ust. 3.”;

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, 
poz. 331, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1371 
oraz z 2009 r. Nr 201, poz. 1540.

4)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 
i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 
i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 
i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 
i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505, 
z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716 oraz 
z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675, 
Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 
i Nr 238, poz. 1578.
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10) po art. 14 dodaje się art. 14a w brzmieniu:

„Art. 14a. 1.  Nadawca jest obowiązany do zapew-
nienia odbiorcom łatwego, bezpo-
średniego i stałego dostępu do infor-
macji umożliwiających identyfikację 
programu i jego nadawcy, a w szcze-
gólności do informacji o: 

1)  nazwie programu; 

2)  nazwisku, nazwie lub firmie tego 
nadawcy;

3)  adresie jego siedziby;

4)  danych kontaktowych, w tym adre-
su korespondencyjnego, adresu 
poczty elektronicznej oraz witryny 
internetowej.

2.  Nadawca jest obowiązany do wskaza-
nia Krajowej Rady jako organu właś-
ciwego w sprawach radiofonii i tele-
wizji.

3.  Krajowa Rada może określić, w dro-
dze rozporządzenia, sposób zapew-
niania przez nadawców dostępu do 
informacji umożliwiających identyfi-
kację programu i jego nadawcy oraz 
inne niż wskazane w ust. 1 informa-
cje, uwzględniając potrzeby odbior-
ców, integralność przekazów, sposób 
rozpowszechniania programu i od-
działywanie na interesy odbiorców 
oraz dążąc do nieobciążania dostaw-
ców nadmiernymi utrudnieniami 
i kosztami w związku z zapewnianiem 
informacji.”;

11) w art. 15:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Nadawcy programów radiowych, z wyłącze-
niem programów tworzonych w całości 
w języku mniejszości narodowej lub etnicz-
nej, lub w języku regionalnym w rozumieniu 
art. 19 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. 
o mniejszościach narodowych i etnicznych 
oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, 
poz. 141 i Nr 62, poz. 550 oraz z 2009 r. Nr 31, 
poz. 206 i Nr 157, poz. 1241), przeznaczają co 
najmniej 33% miesięcznego czasu nadawa-
nia w programie utworów słowno-muzycz-
nych na utwory, które są wykonywane w ję-
zyku polskim, z tego co najmniej 60% w go-
dzinach 5—24.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a.  Przy ustalaniu czasu nadawania w godzi-
nach 5—24, o którym mowa w ust. 2, czas 
nadawania utworu słowno-muzycznego 
w tych godzinach wykonywanego w języku 
polskim przez debiutanta jest liczony jako 
200% czasu nadawania utworu.

2b.  Za utwór wykonywany przez debiutanta 
uważa się utwór słowno-muzyczny wyko-
nywany w języku polskim, który w danym 
okresie rozliczeniowym został rozpo-
wszechniony w programie radiowym, a od 

daty pierwszego rozpowszechnienia nie 
minęło 18 miesięcy, przy czym za debiutan-
ta uważa się wyłącznie artystę lub zespół 
muzyczny, który w powyższym okresie 
18 miesięcy po raz pierwszy opublikował 
album zawierający utwory słowno-muzycz-
ne lub pojedyncze nagranie utworu słowno- 
-muzycznego.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.  Krajowa Rada określi, w drodze rozporzą-
dzenia, niższy udział w programie telewizyj-
nym audycji, o których mowa w ust. 1 i 3, 
oraz w programie radiowym utworów, o któ-
rych mowa w ust. 2, dla:

1)  nadawców w pierwszym roku rozpo-
wszechniania przez nich programu,

2)  programów wyspecjalizowanych, dla któ-
rych brak jest wystarczającej liczby audy-
cji, o których mowa w ust. 1 i 3, lub utwo-
rów, o których mowa w ust. 2,

3)  programów, na których nadawanie przy-
znano koncesję określającą, że programy 
te są przeznaczone dla mniejszości naro-
dowych i etnicznych oraz społeczności po-
sługującej się językiem regionalnym,

4)  programów rozpowszechnianych wyłącz-
nie w systemach teleinformatycznych

— uwzględniając konieczność zachowania 
proporcji audycji wytworzonych pierwotnie 
w języku polskim i audycji europejskich oraz 
uwzględniając możliwość realizacji tych obo-
wiązków w danych kategoriach programów.”;

12)  w art. 15a po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3.  Krajowa Rada określi, w drodze rozporządze-
nia, niższy udział audycji europejskich wytwo-
rzonych przez producentów niezależnych 
w okresie 5 lat przed rozpowszechnieniem 
w programie dla programów telewizyjnych, 
dla których ze względu na wyspecjalizowany 
charakter programu brak jest wystarczającej 
liczby tych audycji, uwzględniając wpływ cha-
rakteru programów na możliwość realizacji 
przez nadawców tych obowiązków.”;

13) w art. 15b:

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Audycją europejską jest audycja:

1)  pochodząca z państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej lub

2)  pochodząca z innego państwa będącego 
stroną Europejskiej konwencji o telewizji 
ponadgranicznej, sporządzonej w Stras-
burgu dnia 5 maja 1989 r. (Dz. U. z 1995 r. 
Nr 32, poz. 160 oraz z 2004 r. Nr 28, 
poz. 250), zwanej dalej „Europejską kon-
wencją o telewizji ponadgranicznej”, nie-
stosującego środków dyskryminacyjnych 
w stosunku do audycji pochodzących 
z państw członkowskich Unii Europejskiej, 
lub
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3)  wytworzona w koprodukcji w ramach 
umowy dotyczącej sektora audiowizual-
nego zawartej między Unią Europejską 
a innym państwem trzecim spełniająca 
wymagania określone w tej umowie, jeże-
li państwo to nie stosuje środków dyskry-
minacyjnych w stosunku do audycji po-
chodzących z państw członkowskich Unii 
Europejskiej.”,

b)  uchyla się ust. 3 i 5;

14) art. 16 i 16a otrzymują brzmienie:

„Art. 16. 1.  Przekazy handlowe powinny być łatwo 
rozpoznawalne.

2.  Reklamy i telesprzedaż powinny być 
łatwo odróżnialne od materiału redak-
cyjnego. Reklamy i telesprzedaż odróż-
nia się w programie za pomocą środ-
ków wizualnych, dźwiękowych lub 
przestrzennych. 

3.  Reklamy i telesprzedaż nie mogą zaj-
mować więcej niż 12 minut w ciągu 
godziny zegarowej. 

4.  Ograniczenia określonego w ust. 3 nie 
stosuje się do:

1)  ogłoszeń nadawcy, zawierających 
jedynie informację o jego audycjach 
lub fragmenty tych audycji;

2)  ogłoszeń nadawcy zawierających je-
dynie informację o dodatkowych 
produktach uzyskiwanych bezpo-
średnio z audycji;

3)  wymaganych prawem oznaczeń 
przekazów handlowych, w tym 
wskazań sponsorów.

5.  Ogłoszenia, o których mowa w ust. 4 
pkt 1 i 2, są emitowane pomiędzy  
audycjami i nie mogą zajmować więcej 
niż 2 minuty w ciągu godziny zegaro-
wej.

6.  Bloki programowe poświęcone wyłącz-
nie telesprzedaży powinny być wyraź-
nie oznaczone w sposób wizualny 
i dźwiękowy oraz nadawane w sposób 
nieprzerwany przez co najmniej  
15 minut. Do bloków takich nie stosuje 
się ograniczenia określonego w ust. 3.

7.  Krajowa Rada określi, w drodze rozpo-
rządzenia, sposób prowadzenia w pro-
gramach radiowych i telewizyjnych 
działalności reklamowej i telesprzeda-
ży, w tym:

1)  warunki nadawania, w tym wyod-
rębniania, oznaczania i umieszcza-
nia, reklam i telesprzedaży w pro-
gramach,

2)  wymagania dotyczące osób, których 
głos lub wizerunek jest wykorzysty-
wany w reklamach, z uwzględnie-
niem zakresu ograniczeń w prowa-
dzeniu przez nie innych audycji 
w programach radiowych i telewi-
zyjnych,

3)  zakres udostępniania przez nadawcę 
czasu wykorzystywanego na rekla-
my i telesprzedaż, w tym maksymal-
ny wymiar czasu w okresie rocznym 
dla jednego przedsiębiorcy lub ugru-
powania gospodarczego,

4)  sposób prowadzenia i przechowy-
wania przez nadawcę ewidencji cza-
su nadawanych reklam i telesprze-
daży oraz zakres danych objętych tą 
ewidencją,

5)  szczegółowe wymagania dla ogło-
szeń nadawców, o których mowa 
w ust. 4 pkt 1 i 2, oraz sposób ich 
oznaczania i umieszczania w progra-
mach

— kierując się ochroną interesu od-
biorców i samodzielności nadawców 
oraz uwzględniając rozwój technik  
reklamowych.

Art. 16a. 1.  Umieszczanie reklam lub telesprzedaży 
podczas audycji nie może naruszać 
integralności audycji, przy uwzględnie-
niu naturalnych przerw w audycji, jej 
czasu trwania i charakteru, ani upraw-
nień podmiotów praw do audycji. 

2.  W transmisjach zawodów sportowych 
zawierających przerwy wynikające 
z przepisów ich rozgrywania oraz 
w transmisjach innych wydarzeń za-
wierających przerwy, reklamy lub tele-
sprzedaż mogą być nadawane wyłącz-
nie w tych przerwach.

3.  Filmy wyprodukowane dla telewizji, 
z wyłączeniem serii, seriali i audycji 
dokumentalnych, oraz filmy kinemato-
graficzne mogą zostać przerwane, 
w celu nadania reklam lub telesprzeda-
ży, wyłącznie jeden raz podczas każde-
go okresu pełnych 45 minut przewi-
dzianych w programie. 

4.  Audycje inne niż określone w ust. 2 
mogą być przerywane w celu nadania 
reklam lub telesprzedaży, jeżeli okres 
między kolejnymi przerwami w danej 
audycji wynosi w programie telewizyj-
nym co najmniej 20 minut, a w progra-
mie radiowym co najmniej 10 minut. 

5.  Za przerwanie audycji uznaje się każde 
umieszczenie reklamy lub telesprzeda-
ży w trakcie audycji.

6.  Nie można przerywać w celu nadania 
reklam lub telesprzedaży:

1)  serwisów informacyjnych;

2)  audycji o treści religijnej;

3)  audycji publicystycznych i doku-
mentalnych o czasie krótszym niż 
30 minut;

4)  audycji dla dzieci.

7.  Nie można przerywać w celu nadania 
reklam lub telesprzedaży audycji 
w programach publicznej radiofonii 
i telewizji, z wyjątkiem audycji, o któ-
rych mowa w ust. 2.”;
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15)  w art. 16b:

a)  w ust. 1:

—  wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje 
brzmienie:

„Zakazane jest nadawanie przekazu handlo-
wego:”,

—  w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i do-
daje się pkt 6 w brzmieniu:

„6)  substancji psychotropowych lub środków 
odurzających oraz środków spożywczych 
lub innych produktów, w zakresie uregu-
lowanym ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 
Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.5)).”,

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

„Zakazane jest nadawanie przekazów handlo-
wych:”,

c)  w ust. 3:

—  wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje 
brzmienie:

„Przekaz handlowy nie może:”,

—  pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)  zawierać treści dyskryminujących ze 
względu na rasę, płeć, narodowość, po-
chodzenie etniczne, wyznanie lub świato-
pogląd, niepełnosprawność, wiek czy 
orientację seksualną;”,

d)  po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a.  Audycjom dla dzieci nie powinny towarzy-
szyć przekazy handlowe dotyczące artyku-
łów spożywczych lub napojów zawierają-
cych składniki, których obecność w nad-
miernych ilościach w codziennej diecie jest 
niewskazana.

3b.  Krajowa Rada, po zasięgnięciu opinii mini-
stra właściwego do spraw zdrowia, może 
określić, w drodze rozporządzenia:

1)  rodzaje artykułów spożywczych lub na-
pojów zawierających składniki, których 
obecność w nadmiernych ilościach w co-
dziennej diecie jest niewskazana,

2)  sposób umieszczania w programach 
przekazów handlowych dotyczących 
tych artykułów, tak aby przekazy te nie 
towarzyszyły audycjom dla dzieci

— dążąc do zachęcenia nadawców do 
przeciwdziałania promowaniu niezdrowe-
go odżywiania wśród dzieci oraz uwzględ-
niając charakter programów, ich wpływ na 
kształtowanie opinii publicznej i oddziały-
wanie na interesy odbiorców, bez nakłada-
nia nieuzasadnionych obowiązków na na-
dawców.”,

e) uchyla się ust. 4;

16) art. 16c otrzymuje brzmienie:

„Art. 16c.  Zakazane są:

1)  ukryte przekazy handlowe; 

2)  lokowanie produktów, z zastrzeże-
niem art. 17a; 

3)  lokowanie tematów.”;

17) w art. 17:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Odbiorcy powinni zostać wyraźnie poinfor-
mowani o sponsorowaniu. Sponsorowane 
audycje lub inne przekazy są oznaczane 
przez wskazanie sponsora na ich początku, 
na końcu oraz w momencie wznowienia po 
przerwie na reklamę lub telesprzedaż. Wska-
zanie sponsora może zawierać tylko jego na-
zwę, firmę, znak towarowy lub inne oznacze-
nie indywidualizujące przedsiębiorcę lub je-
go działalność, odniesienie do jego towa-
rów, usług lub ich znaku towarowego.”,

b)  po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a.  Wskazanie sponsora i żaden element tego 
wskazania nie może bezpośrednio zachę-
cać do zakupu lub najmu towarów lub 
usług, zwłaszcza przez specjalne, promo-
cyjne do nich odniesienie.”,

c)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.  Sponsor nie może wpływać na treść audycji 
lub innego przekazu oraz ich miejsce w pro-
gramie w sposób ograniczający samodziel-
ność i niezależność redakcyjną nadawcy. 
Sponsorowanie nie zwalnia nadawcy od od-
powiedzialności za treść audycji.”;

18) po art. 17 dodaje się art. 17a w brzmieniu:

„Art. 17a. 1.  Lokowanie produktu jest dopuszczal-
ne wyłącznie:

1)  w filmach kinematograficznych, fil-
mach lub serialach wytworzonych 
na użytek audiowizualnych usług 
medialnych, a także w audycjach 
sportowych oraz audycjach roz-
rywkowych, lub

2)  w postaci nieodpłatnego udostęp-
niania towaru lub usługi do wyko-
rzystania w audycji, w szczególno-
ści w charakterze rekwizytu lub na-
grody

— z wyłączeniem audycji dla dzieci.

2.  Audycje, w których stosuje się loko-
wanie produktu, oznacza się w pro-
gramach telewizyjnych za pomocą 
znaku graficznego, a w programach 
radiowych za pomocą sygnału dźwię-
kowego informujących o fakcie loko-
wania produktu, na początku, na koń-
cu oraz w momencie wznowienia po 
przerwie na reklamę lub telesprzedaż.

5)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826, z 2007 r. Nr 7, 
poz. 48 i Nr 82, poz. 558, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 63, 
poz. 520, Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 28, 
poz. 146, Nr 143, poz. 962, Nr 213, poz. 1396 i Nr 228, 
poz. 1486 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322.
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3.  Na końcu audycji, o której mowa 
w ust. 2, która została wyprodukowa-
na przy udziale nadawcy lub na jego 
zamówienie, umieszcza się neutralną 
informację o producencie lub sprze-
dawcy lokowanego towaru lub pod-
miocie świadczącym lokowaną usługę 
oraz o samym towarze lub usłudze.

4.  Zastosowanie lokowania produktu nie 
może naruszać samodzielności i nie-
zależności redakcyjnej nadawcy przez 
wpływ na treść lub miejsce audycji 
w programie oraz nie zwalnia nadaw-
cy od odpowiedzialności za treść  
audycji.

5.  Audycje, w których stosuje się loko-
wanie produktu, nie mogą:

1)  nadmiernie eksponować danego 
produktu;

2)  zachęcać bezpośrednio do nabycia 
lub najmu towarów lub usług, 
zwłaszcza przez promocyjne odnie-
sienia do nich.

6.  Zakazane jest lokowanie produktu do-
tyczące towarów lub usług, o których 
mowa w art. 16b ust. 1.

7.  Nadawca jest obowiązany do prowa-
dzenia i przechowywania ewidencji 
audycji, w których zastosowano loko-
wanie produktu. 

8.  W zakresie niezbędnym dla kontroli 
zgodności działania nadawcy z prze-
pisami ust. 1—7, Przewodniczący Kra-
jowej Rady może żądać od nadawcy 
przedstawienia dokumentacji w za-
kresie lokowania produktu. Przepis 
art. 10 ust. 2 stosuje się odpowied-
nio.

9.  Krajowa Rada określi, w drodze roz-
porządzenia:

1)  szczegółowe warunki oznaczania 
przez nadawcę audycji, w których 
zastosowano lokowanie produktu, 
w tym wzór znaku graficznego oraz 
formę sygnału dźwiękowego, 
o których mowa w ust. 2,

2)  sposób prowadzenia oraz przecho-
wywania przez nadawcę ewidencji 
audycji, w których zastosowano  
lokowanie produktu, oraz zakres 
danych objętych tą ewidencją

— uwzględniając interesy odbiorców 
i możliwość prowadzenia przez na-
dawcę ewidencji w postaci elektro-
nicznej, bez obciążania nadawców 
nadmiernymi utrudnieniami i koszta-
mi.”;

19)  w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Audycje lub inne przekazy nie mogą propago-
wać działań sprzecznych z prawem, z polską 
racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecz-
nych z moralnością i dobrem społecznym, 
w szczególności nie mogą zawierać treści na-
wołujących do nienawiści lub dyskryminują-
cych ze względu na rasę, niepełnosprawność, 
płeć, wyznanie lub narodowość.”;

20)  po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu:

„Art. 18a. 1.  Nadawcy programów telewizyjnych 
są obowiązani do zapewniania do-
stępności programów dla osób nie-
pełnosprawnych z powodu dysfunkcji 
narządu wzroku oraz osób niepełno-
sprawnych z powodu dysfunkcji na-
rządu słuchu, przez wprowadzanie 
odpowiednich udogodnień: audio- 
deskrypcji, napisów dla niesłyszących 
oraz tłumaczeń na język migowy, tak 
aby co najmniej 10% kwartalnego 
czasu nadawania programu, z wyłą-
czeniem reklam i telesprzedaży, po-
siadało takie udogodnienia.

2.  Krajowa Rada może określić, w dro-
dze rozporządzenia, niższy niż okreś- 
lony w ust. 1 udział w programie tele-
wizyjnym audycji z udogodnieniami 
odbioru dla osób niepełnosprawnych 
z powodu dysfunkcji narządu wzroku 
oraz osób niepełnosprawnych z po-
wodu dysfunkcji narządu słuchu, 
uwzględniając różnorodną ofertę pro-
gramową w różnym czasie anteno-
wym, możliwości techniczne, potrze-
by odbiorców, sposób rozpowszech-
niania i specjalizację programu, bez 
nakładania nieuzasadnionych obo-
wiązków na nadawców.”;

21)  w art. 20 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a.  Na wezwanie Przewodniczącego Krajowej  
Rady operator rozprowadzający program jest 
obowiązany utrwalić program określony 
w wezwaniu przez okres w nim wskazany, nie 
dłuższy niż 14 dni, i niezwłocznie przekazać  
jego zapis.”; 

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

„1.  Na pisemny wniosek Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów nadawca jest 
obowiązany:

1)  ujawnić dane umożliwiające identyfikację 
zleceniodawcy audycji lub przekazu handlo-
wego;

2)  wydać nieodpłatnie zapis audycji lub przeka-
zu handlowego, w terminie 7 dni od dnia 
złożenia wniosku.”;
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23) po art. 20b dodaje się art. 20c w brzmieniu:

„Art. 20c. 1.  Nadawca programu telewizyjnego 
uprawniony do nadania na zasadzie 
wyłączności transmisji z wydarzenia 
budzącego istotne zainteresowanie 
społeczne, zwanego dalej „wydarze-
niem”, jest obowiązany umożliwić 
innym nadawcom telewizyjnym reali-
zację prawa do krótkiego sprawo- 
zdania. 

2.  Prawo do krótkiego sprawozdania 
przysługuje każdemu nadawcy usta-
nowionemu w:

1)  Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)  innym państwie członkowskim Unii 
Europejskiej lub państwie będą-
cym stroną Europejskiej konwencji 
o telewizji ponadgranicznej, o ile 
żaden nadawca lub inny podmiot 
w państwie, w którym jest ustano-
wiony nadawca ubiegający się 
o dostęp, nie jest uprawniony do 
transmisji danego wydarzenia i nie 
może zapewnić dostępu do krót-
kiego sprawozdania z niego. 

3.  Realizację prawa do krótkiego sprawo- 
zdania umożliwia się przez udostęp-
nienie nadawcy ubiegającemu się 
o dostęp wybranych przez niego krót-
kich fragmentów transmisji wydarze-
nia, łącznie nie dłuższych niż 90 se-
kund, z sygnału nadawcy, o którym 
mowa w ust. 1, za zapłatą kosztów 
udostępnienia. 

4.  Nadawca realizujący prawo do krót-
kiego sprawozdania może nadać udo-
stępnione mu zgodnie z ust. 3 frag-
menty w okresie 24 godzin, w ogól-
nych audycjach informacyjnych lub 
umieszczonych przy nich informacyj-
nych serwisach sportowych, trzykrot-
nie w danym programie, w wymiarze 
krótkiej informacji o wydarzeniu, nie 
dłuższej niż 90 sekund, pod warun-
kiem wyraźnego podania źródła. 

5.  Nadawca, o którym mowa w ust. 1, 
jest zwolniony z obowiązku realizacji 
prawa do krótkiego sprawozdania 
w sposób określony w ust. 3, jeżeli 
nadawca ubiegający się o realizację 
tego prawa ma możliwość wstępu na 
miejsce wydarzenia i sporządzenia 
własnego sprawozdania. Przepis 
ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

6.  Postanowienia umowne uniemożli-
wiające realizację prawa do krótkiego 
sprawozdania zgodnie z ust. 1—4 są 
nieważne.”;

24) w art. 21: 

a)  w ust. 1a w pkt 9 kropkę zastępuje się średni-
kiem i dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu:

„10)  zapewnianie dostępności programów lub 
ich części i innych usług dla osób niepełno-
sprawnych z powodu dysfunkcji narządu 
wzroku oraz osób niepełnosprawnych z po-
wodu dysfunkcji narządu słuchu;

11)  upowszechnianie edukacji medialnej.”,

b)  w ust. 2: 

—  wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje 
brzmienie:

„Programy i inne usługi publicznej radiofonii 
i telewizji powinny:”,

—  w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i do-
daje się pkt 10 w brzmieniu:

„10)  służyć edukacji medialnej.”;

25)  w art. 33 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a.  Nie wymaga uzyskania koncesji rozpowszech-
nianie programów telewizyjnych wyłącznie 
w systemach teleinformatycznych, chyba że 
program taki ma być rozprowadzany naziem-
nie, satelitarnie lub w sieciach kablowych.”;

26) art. 37a otrzymuje brzmienie:

„Art. 37a.  Dostawca usługi medialnej jest obowią-
zany do corocznego składania do Krajo-
wej Rady sprawozdania finansowego, 
w formie przewidzianej w ustawie z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości.”;

27) w art. 39a:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) autopromocji.”,

b) w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1)  ograniczenia dopuszczalnego wymiaru cza-
sowego reklam i telesprzedaży w ciągu go-
dziny, określonego w art. 16 ust. 3;

2) przepisów art. 16 ust. 6 oraz art. 16a.”;

28) tytuł rozdziału 6 otrzymuje brzmienie: 

„Rozpowszechnianie niektórych programów tele-
wizyjnych i rozprowadzanie programów”;

29) w art. 41 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Zgłoszenia do rejestru wymaga:

1)  program rozprowadzany; 

2)  program telewizyjny rozpowszechniany wy-
łącznie w systemie teleinformatycznym. 

2.  Obowiązek określony w ust. 1 pkt 1 nie dotyczy 
rozprowadzania ogólnokrajowych programów 
publicznej radiofonii i telewizji oraz innych pro-
gramów nadawców krajowych, dostępnych na 
terenie objętym rozprowadzaniem za pomocą 
urządzeń odbiorczych powszechnego odbio-
ru.”;

30) art. 44 otrzymuje brzmienie:

„Art. 44. 1.  Organ rejestracyjny dokonuje wpisu 
do rejestru programu, o którym mowa 
w art. 41 ust. 1 pkt 1, na podstawie 
zgłoszenia.
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2.  Operator rozprowadzający program 
dokonuje zgłoszenia programu do re-
jestru nie później niż na miesiąc przed 
rozpoczęciem jego rozprowadzania.

3.  Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1:

1)  wskazuje wnioskodawcę, jego sie-
dzibę lub miejsce zamieszkania, 
adres korespondencyjny, w tym 
poczty elektronicznej, zapewniający 
skuteczny i szybki kontakt;

2)  wskazuje program przewidziany do 
rozprowadzania i jego nadawcę;

3)  określa obszar, na którym program 
ma być rozprowadzany.

4.  Operator rozprowadzający program 
dołącza do zgłoszenia:

1)  dokumenty wskazujące, że rozpro-
wadzanie programu nie będzie na-
ruszało praw nadawcy programu;

2)  dokumenty wskazujące, że program 
jest rozpowszechniany, a w przy-
padku programu przekazywanego 
przez nadawcę operatorowi — umo-
wę z nadawcą programu.

5.  Operator sieci kablowej dołącza do 
zgłoszenia także oświadczenie o kolej-
ności wprowadzania do sieci kablowej 
programów dostępnych na terenie ob-
jętym rozprowadzaniem za pomocą 
urządzeń odbiorczych powszechnego 
odbioru, których rozprowadzanie nie 
podlega zgłoszeniu.

6.  Wpis do rejestru zawiera w szczegól-
ności dane, o których mowa w ust. 3, 
z wyjątkiem adresu miejsca zamieszka-
nia, jeżeli jest on inny niż adres siedzi-
by.

7.  Rozprowadzanie programu można roz-
począć, jeżeli organ rejestracyjny nie 
odmówił rejestracji w terminie miesią-
ca od dnia zgłoszenia, pod warunkiem 
uiszczenia przez operatora opłaty, 
o której mowa w art. 42 ust. 1.

8.  Organ rejestracyjny może wezwać ope-
ratora rozprowadzającego program do 
uzupełnienia zgłoszenia w terminie 
14 dni od dnia otrzymania wezwania. 
W sytuacji gdy organ rejestracyjny we-
zwał operatora do uzupełnienia zgło-
szenia, termin, o którym mowa w ust. 7, 
biegnie od dnia wpływu uzupełnienia 
zgłoszenia.

9.  Operator rozprowadzający program 
jest obowiązany zgłaszać organowi re-
jestracyjnemu, w terminie 14 dni, zmia-
ny stanu faktycznego i prawnego obję-
tego wpisem do rejestru, powstałe po 
dniu dokonania wpisu. Do zgłaszania 
zmian stosuje się odpowiednio przepi-
sy o wpisie do rejestru.”;

31) po art. 44 dodaje się art. 44a w brzmieniu:

„Art. 44a. 1.  Organ rejestracyjny dokonuje wpisu 
do rejestru programu, o którym mo-
wa w art. 41 ust. 1 pkt 2, na podstawie 
zgłoszenia.

2.  Nadawca programu telewizyjnego 
rozpowszechnianego wyłącznie  
w systemie teleinformatycznym do-
konuje zgłoszenia programu do reje-
stru nie później niż na miesiąc przed 
rozpoczęciem jego rozpowszechnia-
nia.

3.  Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1:

1)  wskazuje nadawcę, jego siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, adres 
korespondencyjny, w tym poczty 
elektronicznej, zapewniający sku-
teczny i szybki kontakt;

2)  zawiera podstawowe informacje 
o programie przewidzianym do 
rozpowszechniania;

3)  określa sposób rozpowszechniania 
programu.

4.  Wpis do rejestru zawiera w szczegól-
ności dane, o których mowa w ust. 3, 
z wyjątkiem adresu miejsca zamiesz-
kania, jeżeli jest on inny niż adres sie-
dziby.

5.  Rozpowszechnianie programu można 
rozpocząć, jeżeli organ rejestracyjny 
nie odmówił rejestracji w terminie 
miesiąca od dnia zgłoszenia.

6.  Organ rejestracyjny może wezwać na-
dawcę do uzupełnienia zgłoszenia 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
wezwania. W sytuacji gdy organ reje-
stracyjny wezwał nadawcę do uzupeł-
nienia zgłoszenia, termin, o którym 
mowa w ust. 5, biegnie od dnia wpły-
wu uzupełnienia zgłoszenia.

7.  Nadawca jest obowiązany zgłaszać 
organowi rejestracyjnemu, w termi-
nie 14 dni, zmiany stanu faktycznego 
i prawnego objętego wpisem do reje-
stru, powstałe po dniu dokonania 
wpisu. Do zgłaszania zmian stosuje 
się odpowiednio przepisy o wpisie do 
rejestru.”;

32) art. 45 otrzymuje brzmienie:

„Art. 45. 1.  Organ rejestracyjny wykreśla z rejestru 
program, o którym mowa w art. 41 
ust. 1 pkt 2, jeżeli w programie tym, 
w okresie ostatnich 12 miesięcy, co 
najmniej dwukrotnie zostały zamiesz-
czone treści poważnie naruszające 
przepisy art. 18 ust. 1, 4 i 5.

2.  Organ rejestracyjny odmawia wpisu 
do rejestru programu, o którym mowa 
w art. 41 ust. 1 pkt 1, jeżeli w progra-
mie tym, w okresie ostatnich 12 mie-
sięcy, co najmniej dwukrotnie zostały 
zamieszczone treści poważnie narusza-
jące przepisy art. 18 ust. 1, 4 i 5. 
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3.  Organ rejestracyjny wykreśla z rejestru 
program rozprowadzany, jeżeli:

1)  w programie tym, w okresie ostat-
nich 12 miesięcy, co najmniej dwu-
krotnie zostały zamieszczone treści 
poważnie naruszające przepisy 
art. 18 ust. 1, 4 i 5;

2)  operator bez zezwolenia nadawcy 
wprowadza zmiany do programu, 
rozpowszechnia go nie w całości lub 
nierównocześnie;

3)  operator sieci kablowej nie prze-
strzega ustawowej kolejności wpro-
wadzania programów, o której mo-
wa w art. 43.

4.  Odmowa wpisu lub jego wykreślenie, 
o których mowa w ust. 1—3, następuje 
w drodze decyzji administracyjnej, do 
której stosuje się odpowiednio przepis 
art. 33 ust. 3.”;

33) art. 46 otrzymuje brzmienie:

„Art. 46.  Krajowa Rada określi, w drodze rozporzą-
dzenia, szczegółowy sposób i tryb pro-
wadzenia rejestru programów rozpo-
wszechnianych wyłącznie w systemie 
teleinformatycznym i programów rozpro-
wadzanych, w tym:

1) wzór rejestru,

2) wzór zgłoszenia o wpis do rejestru

— uwzględniając możliwość prowadze-
nia rejestru oraz zgłaszania do niego 
wniosków w systemie teleinformatycz-
nym, konieczność zapewnienia przejrzy-
stości i kompletności zapisu informacji 
znajdujących się w rejestrze oraz spraw-
ność postępowania rejestracyjnego, 
a także nieobciążanie dostawców usług 
medialnych utrudnieniami w zakresie 
wykonywanej działalności.”;

34) po art. 46 dodaje się art. 46a i 46b w brzmieniu:

„Art. 46a. 1.  Jeżeli nadawca programu, o którym 
mowa w art. 45 ust. 3 pkt 1, jest usta-
nowiony w innym państwie człon-
kowskim Unii Europejskiej, Krajowa 
Rada zawiadamia tego nadawcę i Ko-
misję Europejską o stwierdzonych na-
ruszeniach oraz o zamiarze wykreśle-
nia rozprowadzanego programu z re-
jestru. Program jest wykreślany z re-
jestru, jeżeli w ciągu dwóch miesięcy 
od zawiadomienia, w wyniku konsul-
tacji prowadzonych przez Krajową 
Radę z państwem, w którym jest usta-
nowiony nadawca, i z Komisją Euro-
pejską, nie nastąpi zaniechanie naru-
szeń. 

2.  Środki, o których mowa w ust. 1, mu-
szą być obiektywnie niezbędne, sto-
sowane w sposób niedyskryminacyj-
ny i proporcjonalny do zamierzonych 
celów oraz gdy zostały spełnione na-
stępujące warunki:

1)  Krajowa Rada powiadomiła Komi-
sję Europejską i państwo członkow-
skie, w którym nadawca ma swoją 
siedzibę, o zamiarze podjęcia ta-
kich środków i uzasadniła swoją 
ocenę oraz

2)  Komisja Europejska stwierdziła, że 
środki te są zgodne z prawem unij-
nym.

Art. 46b. 1.  Jeżeli program nadawcy ustanowio-
nego w innym państwie członkow-
skim Unii Europejskiej jest kierowany 
w całości lub w przeważającej części 
na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Przewodniczący Krajowej Rady 
może wystąpić do państwa, w którym 
ustanowiony jest nadawca tego pro-
gramu w celu zastosowania odpo-
wiedniego rozwiązania, w tym zwłasz-
cza zapewniającego poszanowanie 
w tym programie zasad ochrony inte-
resu publicznego określonych w usta-
wie oraz w przepisach odrębnych.

2.  Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy od 
wystąpienia, o którym mowa w ust. 1, 
nie dojdzie do zastosowania odpo-
wiedniego rozwiązania, a nadawca 
danego programu jest ustanowiony 
w innym państwie członkowskim Unii 
Europejskiej w celu obejścia przepi-
sów obowiązujących w Rzeczypospo-
litej Polskiej, Przewodniczący Krajo-
wej Rady może zawiadomić Komisję 
Europejską oraz państwo, w którym 
ustanowiony jest nadawca, o zamia-
rze odmowy wpisu do rejestru lub 
wykreślenia z rejestru programu, lub 
zastosowania innego przewidzianego 
prawem niezbędnego, niedyskrymi-
nacyjnego i proporcjonalnego środ-
ka. Do zawiadomienia dołącza się 
uzasadnienie.

3.  Oceniając, czy program, o którym 
mowa w ust. 1, jest w całości lub 
w przeważającej części kierowany na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
Krajowa Rada może się odwołać do 
takich kryteriów, jak źródło dochodów 
z reklam telewizyjnych lub abona-
mentu, główny język danej usługi lub 
obecność audycji lub przekazów hand- 
lowych skierowanych bezpośrednio 
do widzów w państwie członkowskim, 
w którym są one odbierane.

4.  Przewodniczący Krajowej Rady może 
wydać decyzję o odmowie wpisu do 
rejestru lub wykreśleniu z rejestru 
programu, o którym mowa w ust. 1 
i 2, lub innym środku, wyłącznie jeżeli 
Komisja Europejska, w drodze decy-
zji, nie stwierdzi, w terminie trzech 
miesięcy od zawiadomienia, o którym 
mowa w ust. 2, że byłoby to sprzecz-
ne z prawem Unii Europejskiej.ww
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5.  Przewodniczący Krajowej Rady doko-
nuje wystąpienia, o którym mowa 
w ust. 1, oraz zawiadomienia, o któ-
rym mowa w ust. 2, na podstawie 
uchwały Krajowej Rady.”;

35) uchyla się art. 47;

36) w art. 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Jeżeli nadawca narusza obowiązek wynikający 
z przepisów art. 14a ust. 1 i 2, art. 15 ust. 1, 2 
i 3, art. 15a ust. 1, art. 16 ust. 1—6, art. 16a, 
art. 16b ust. 1—3, art. 16c, art. 17 ust. 1—7, 
art. 17a ust. 1—7, art. 18 ust. 1—5b, art. 18a 
ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 20b ust. 1 i 6, art. 20c 
ust. 1—5 lub z przepisów wydanych na podsta-
wie art. 14a ust. 3, art. 15 ust. 4, art. 15a ust. 2 
i 3, art. 16 ust. 7, art. 16b ust. 3b, art. 17 ust. 8, 
art. 17a ust. 9, art. 18 ust. 6 i art. 18a ust. 2, 
Przewodniczący Krajowej Rady wydaje decyzję 
nakładającą na nadawcę karę pieniężną w wy-
sokości do 50% rocznej opłaty za używanie 
częstotliwości przeznaczonej do dostarczania 
usługi medialnej, a w przypadku gdy nadawca 
nie uiszcza opłaty za częstotliwość, karę pie-
niężną w wysokości do 10% przychodu nadaw-
cy, osiągniętego w poprzednim roku podatko-
wym.”,

37) po art. 53 dodaje się art. 53a w brzmieniu:

„Art. 53a. 1.  Jeżeli dostawca usługi medialnej roz-
powszechnia program telewizyjny 
w systemie teleinformatycznym bez 
wpisu do rejestru, Przewodniczący 
Krajowej Rady wydaje decyzję nakła-
dającą na dostawcę karę pieniężną 
w wysokości do 10% przychodu do-
stawcy, osiągniętego w poprzednim 
roku podatkowym. Przepisy art. 53 
ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

2.  W pierwszym roku prowadzonej dzia-
łalności kara, o której mowa w ust. 1, 
nie może przekraczać wysokości  
dziesięciokrotności przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw w kwartale poprze-
dzającym wydanie decyzji nakładają-
cej karę, włącznie z wypłatami z zysku, 
ogłaszanego przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 
„Monitor Polski”.”;

38) w art. 54 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1.  Jeżeli osoba kierująca działalnością dostawcy 
usługi medialnej nie wykonuje decyzji wyda-
nych na podstawie art. 10 ust. 4, Przewodni-
czący Krajowej Rady może wydać decyzję na-
kładającą na nią karę pieniężną, nieprzekracza-
jącą jednak jej sześciomiesięcznego wynagro-
dzenia.

2.  Tej samej karze może podlegać osoba kierują-
ca działalnością dostawcy usługi medialnej za 
nieudzielenie lub udzielenie nierzetelnych in-
formacji na żądanie Przewodniczącego Krajo-
wej Rady, przewidziane przepisem art. 10 
ust. 2.”;

39) art. 55 otrzymuje brzmienie:

„Art. 55.  Kary, o których mowa w art. 53—54, pod-
legają wpłacie do budżetu państwa.”;

40) w art. 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady 
wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 oraz 
art. 53—54 służy odwołanie do Sądu Okręgo-
wego w Warszawie — sądu gospodarczego.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. —  
Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.6)) 
art. 24 otrzymuje brzmienie:

„Art. 24.  Przepisy dotyczące rejestracji działalności 
prasowej nie mają zastosowania do działal-
ności dostawców usług medialnych w rozu-
mieniu ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. 
o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, 
poz. 226 i Nr 85, poz. 459) oraz do działalno-
ści Polskiej Agencji Prasowej, których dzia-
łalność regulują odrębne przepisy.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świad-
czeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, 
poz. 1204, z późn. zm.7)) w art. 3 pkt 1 otrzymuje 
brzmienie: 

„1)  rozpowszechniania lub rozprowadzania progra-
mów radiowych lub programów telewizyjnych 
i związanych z nimi przekazów tekstowych w ro-
zumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r.  
o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, 
poz. 226 i Nr 85, poz. 459), z wyłączeniem progra-
mów rozpowszechnianych wyłącznie w systemie 
teleinformatycznym,”.

Art. 4. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobo-
dzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, 
poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593) w art. 46 w ust. 1 pkt 5 
otrzymuje brzmienie:

„5)  rozpowszechniania programów radiowych i tele-
wizyjnych, z wyłączeniem programów rozpo-
wszechnianych wyłącznie w systemie teleinfor-
matycznym, które nie są rozprowadzane naziem-
nie, satelitarnie lub w sieciach kablowych;”.

Art. 5. 1. Dostawca usługi medialnej rozpowszech-
niający program telewizyjny wyłącznie w systemie  
teleinformatycznym w dniu wejścia w życie niniejszej 
ustawy oraz operator rozprowadzający program 
w sposób bezprzewodowy, który nie wymaga rezer-
wacji częstotliwości na podstawie koncesji wydanej 
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, może 

6)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. 
Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, 
poz. 542, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, 
z 1999 r. Nr 90, poz. 999, z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, 
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 111, poz. 1181, 
z 2005 r. Nr 39, poz. 377, z 2007 r. Nr 89, poz. 590 oraz 
z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 235, poz. 1551.

7)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, 
poz. 331, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1371 oraz 
z 2009 r. Nr 201, poz. 1540.
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świadczyć taką usługę medialną bez uzyskania wpisu 
do rejestru, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od 
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Przepisy 
art. 44—45 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio.

2. Za wpis do rejestru programu rozprowadzanego 
w sposób bezprzewodowy, który nie wymaga rezer-
wacji częstotliwości, na podstawie koncesji wydanej 
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nie po-
biera się opłaty.

Art. 6. Przepisy dotyczące lokowania produktu sto-
suje się wyłącznie do audycji wyprodukowanych po 
dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 7. W 2011 r. nadawcy programów telewizyj-
nych są obowiązani do zapewniania dostępności pro-
gramów dla osób niepełnosprawnych z powodu dys-
funkcji narządu wzroku oraz osób niepełnosprawnych 
z powodu dysfunkcji narządu słuchu, przez wprowa-
dzanie odpowiednich udogodnień, o których mowa 
w art. 18a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmie-
niu nadanym niniejszą ustawą, tak aby co najmniej 
5% kwartalnego czasu nadawania programu, z wyłą-
czeniem reklam i telesprzedaży, posiadało takie udo-
godnienia.

Art. 8. Przepisy wykonawcze wydane na podsta-
wie art. 15 ust. 4, art. 16 ust. 4 oraz art. 46 ustawy, 
o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wej-
ścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na 
podstawie art. 15 ust. 4, art. 16 ust. 7 oraz art. 46 tej 
ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie 
dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia 
w życie niniejszej ustawy.

Art. 9. W latach 2012 i 2013 nadawcy programów 
radiowych, z wyłączeniem programów tworzonych 
w całości w języku mniejszości narodowej lub etnicz-
nej, lub w języku regionalnym, w rozumieniu art. 19 
ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach na-
rodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym 
(Dz. U. Nr 17, poz. 141 i Nr 62, poz. 550 oraz z 2009 r. 
Nr 31, poz. 206 i Nr 157, poz. 1241), przeznaczają co 
najmniej 33% miesięcznego czasu nadawania w pro-
gramie utworów słowno-muzycznych na utwory, któ-
re są wykonywane w języku polskim, z tego:

1) co najmniej 40% w godzinach 5—24, w 2012 r.;

2) co najmniej 50% w godzinach 5—24, w 2013 r.

Art. 10. 1. Do postępowań wszczętych i niezakoń-
czonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy sto-
suje się przepisy dotychczasowe.

2. Postępowania w sprawie udzielenia koncesji na 
rozprowadzanie programów w sposób bezprzewodo-
wy, który nie wymaga rezerwacji częstotliwości, 
wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie  
niniejszej ustawy ulegają umorzeniu.

Art. 11. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1)  art. 1 pkt 13, który wchodzi w życie z pierwszym 
dniem kwartału następującego po dniu wejścia 
w życie ustawy;

2)  art. 1 pkt 8 i 20, które wchodzą w życie z dniem 
1 lipca 2011 r.;

3)  art. 1 pkt 11, który wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
nia 2012 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski
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