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ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia rejestru programów telewizyjnych  
rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych

Na podstawie art. 46 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) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób 
i tryb prowadzenia rejestru programów rozpowszech-
nianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym 
i programów rozprowadzanych, w tym:

1)  wzór rejestru;

2)  wzór zgłoszenia o wpis do rejestru.

§ 2. 1. Rejestr programów telewizyjnych rozpo-
wszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycz-
nym, zwanym dalej „rejestrem programów rozpo-
wszechnianych”, prowadzony jest w formie księgi re-
jestrowej według wzoru określonego w załączniku 
nr 1 do rozporządzenia.

2. Rejestr programów rozprowadzanych prowa-
dzony jest w formie księgi rejestrowej według wzoru 
określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Księga rejestrowa, o której mowa w § 2 
ust. 1, prowadzona jest dla każdego nadawcy.

2. Dla każdej księgi rejestrowej, o której mowa 
w ust. 1, prowadzi się akta rejestrowe, obejmujące ak-
ta postępowania o wpis programu do rejestru oraz 
wszelkie dokumenty stanowiące podstawę dokona-
nych wpisów.

§ 4. 1. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do rejestru 
programów rozpowszechnianych może złożyć wyłącz-
nie nadawca programu telewizyjnego rozpowszech-
nianego w systemie teleinformatycznym.

2. W postępowaniu o dokonanie wpisu do rejestru 
programów rozpowszechnianych stosuje się wzór 
zgłoszenia programu określony w załączniku nr 3 do 
rozporządzenia.

§ 5. 1. Oznaczenie księgi rejestrowej, o której mo-
wa w § 2 ust. 1, zawiera numer porządkowy księgi, 
określenie nadawcy w systemie teleinformatycznym 
i jego siedziby, adres korespondencyjny, w tym pocz-
ty elektronicznej, oraz nazwę programu.

2. Księga rejestrowa składa się z następujących 
rubryk:

1)  rubryka pierwsza — liczba porządkowa wpisu;

2)  rubryka druga — data wpisu;

3)  rubryka trzecia — nazwa programu;

4)  rubryka czwarta — sposób rozpowszechniania 
programu;

5)  rubryka piąta — charakter programu;

6)  rubryka szósta — wzmianka o wykreśleniu wpisu;

7)  rubryka siódma — uwagi.

§ 6. 1. Wpis do księgi rejestrowej, o której mowa 
w § 2 ust. 1, dokonywany jest na podstawie postano-
wienia organu rejestracyjnego. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zmian 
treści wpisu do księgi rejestrowej.

§ 7. 1. Księga rejestrowa programów rozprowa-
dzanych prowadzona jest dla każdego operatora.

2. Dla każdej księgi rejestrowej, o której mowa 
w ust. 1, prowadzi się akta rejestrowe, obejmujące ak-
ta postępowania o wpis programu do rejestru oraz 
wszelkie dokumenty stanowiące podstawę dokona-
nych wpisów.

§ 8. 1. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do rejestru 
programów rozprowadzanych może złożyć wyłącznie 
operator rozprowadzający programy.

2. W postępowaniu o dokonanie wpisu do rejestru 
programów rozprowadzanych stosuje się wzór zgło-
szenia programu określony w załączniku nr 4 do roz-
porządzenia.

3. Wnioskodawca dołącza do zgłoszenia:

1)  dokumenty wskazujące, że rozprowadzanie pro-
gramu nie będzie naruszało praw nadawcy pro-
gramu, w szczególności: umowy, zgody lub 
oświadczenia od nadawcy;

2)  dokumenty wskazujące, że program jest rozpo-
wszechniany, a w przypadku programu przekaza-
nego przez nadawcę operatorowi — umowę z na-
dawcą programu;

3)  w przypadku operatora sieci kablowej także 
oświadczenie o kolejności wprowadzania do sieci 
kablowej programów dostępnych na terenie obję-
tym rozprowadzaniem za pomocą urządzeń od-
biorczych powszechnego odbioru, których rozpro-
wadzanie nie podlega zgłoszeniu.

§ 9. 1. Oznaczenie księgi rejestrowej programów 
rozprowadzanych zawiera numer porządkowy księgi, 
określenie operatora i jego siedziby, adres korespon-
dencyjny, w tym poczty elektronicznej, oraz datę zało-
żenia księgi.

2. Księga rejestrowa składa się z następujących 
rubryk:

1)  rubryka pierwsza — liczba porządkowa wpisu;ww
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2)  rubryka druga — data wpisu; 

3)  rubryka trzecia — nazwa programu przewidziane-
go do rozprowadzania;

4)  rubryka czwarta — nazwa i siedziba nadawcy pro-
gramu;

5)  rubryka piąta — obszar, na którym program bę-
dzie rozprowadzany;

6)  rubryka szósta — numer wpisu do rejestru przed-
siębiorców telekomunikacyjnych;

7)  rubryka siódma — termin ważności wpisu;

8)  rubryka ósma — wzmianka o wykreśleniu wpisu;

9)  rubryka dziewiąta — uwagi.

§ 10. 1. Wpis do księgi rejestrowej programów roz-
prowadzanych dokonywany jest na podstawie posta-
nowienia organu rejestracyjnego. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zmian 
treści wpisu do księgi rejestrowej programów rozpro-
wadzanych.

§ 11. Traci moc rozporządzenie Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji z dnia 17 sierpnia 2004 r. w spra-
wie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia reje-
stru programów w sieciach kablowych oraz wzoru re-
jestru i wzoru zgłoszenia o wpis do rejestru (Dz. U. 
Nr 194, poz. 2002).

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
23 maja 2011 r. 

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji:
J. Dworak 
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Załączniki do rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji z dnia 27 kwietnia 2011 r. (poz. 603)

Załącznik nr 1

WZÓR

KSIĘGA REJESTROWA PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH ROZPOWSZECHNIANYCH WYŁĄCZNIE  
W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM

Nr księgi

Nazwa nadawcy

Siedziba nadawcy

Adres korespondencyjny, w tym poczty elektronicznej

Data założenia księgi

Lp.
Data  

wpisu
Nazwa programu

Sposób  
rozpowszechniania  

programu

Charakter 
programu

Wzmianka  
o wykreśleniu  

wpisu
Uwagi

1 2 3 4 5 6 7
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Załącznik nr 2 

WZÓR

KSIĘGA REJESTROWA PROGRAMÓW ROZPROWADZANYCH

Nr księgi

Nazwa operatora

Adres siedziby operatora

Adres korespondencyjny, w tym poczty elektronicznej

Data założenia księgi

Lp.
Data  

wpisu

Nazwa  
programu  

przewidzianego 
do rozprowadza-

nia

Nazwa 
i siedziba 
nadawcy 
programu

Obszar,  
na którym 
program 
będzie  

rozprowa-
dzany

Numer wpisu 
do rejestru 

przedsiębior-
ców  

telekomuni-
kacyjnych

Termin 
ważności 

wpisu

Wzmianka 
o wykreś-

leniu  
wpisu

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Załącznik nr 3

WZÓR

ZGŁOSZENIE O DOKONANIE WPISU DO REJESTRU

PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH ROZPOWSZECHNIANYCH  
WYŁĄCZNIE W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM

1. Nr zgłoszenia

2. Data przyjęcia zgłoszenia

3. Nr wpisu do księgi rejestrowej

I. DANE NADAWCY

4. Imię 9. Nazwa nadawcy

5. Nazwisko

6. Seria, nr dowodu osobistego 10. NIP

7. PESEL 11. Nr KRS

8. Obywatelstwo

Adres stałego miejsca zamieszkania/siedziby nadawcy

12. Ulica 16. Nr telefonu

13. Nr domu 17. Nr faksu

14. Miejscowość 18. e -mail 

15. Kod pocztowy

Adres do korespondencji

19. Ulica 23. Nr telefonu

20. Nr domu 24. Nr faksu

21. Miejscowość 25. e -mail 

22. Kod pocztowyww
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II. INFORMACJE PROGRAMOWE I TECHNICZNE

26. NAZWA PROGRAMU

27. SPOSÓB ROZPOWSZECHNIANIA PROGRAMU 

28. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE — CHARAKTER ORAZ KRÓTKI OPIS PROGRAMU

Charakter programu: uniwersalny/wyspecjalizowany*

Jeżeli wyspecjalizowany, to jaki?:

Krótki opis programu:

29. Data wypełnienia wniosku 31. Pieczęć

30. Podpis 

*  Niepotrzebne skreślić. Program wyspecjalizowany w rozumieniu art. 4 pkt 13 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).
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Załącznik nr 4

WZÓR

ZGŁOSZENIE O DOKONANIE WPISU DO REJESTRU

PROGRAMÓW ROZPROWADZANYCH

1. Nr zgłoszenia

2. Data przyjęcia zgłoszenia

3. Nr wpisu do księgi rejestrowej

I. DANE OPERATORA

4. Imię 9. Nazwa podmiotu

5. Nazwisko

6. Seria, nr dowodu osobistego 10. NIP

7. PESEL 11. Nr KRS

8. Obywatelstwo

Adres stałego miejsca zamieszkania/siedziby operatora

12. Ulica 16. Nr telefonu

13. Nr domu 17. Nr faksu

14. Miejscowość 18. e -mail 

15. Kod pocztowy

Adres do korespondencji

19. Ulica 23. Nr telefonu 

20. Nr domu 24. Nr faksu

21. Miejscowość 25. e -mail 

22. Kod pocztowyww
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II. LISTA WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik
Liczba  

załączników

26. Dokument od nadawcy wskazujący, że rozprowadzanie programu nie będzie naru-
szało praw nadawcy programu, wraz z terminem obowiązywania zgody nadawcy 
na rozprowadzanie

27. Dokument wskazujący, że program jest rozpowszechniany, a w przypadku progra-
mu przekazywanego przez nadawcę operatorowi — umowa z nadawcą programu

28. Oświadczenie o kolejności wprowadzania do sieci kablowej programów dostęp-
nych na terenie objętym rozprowadzaniem za pomocą urządzeń odbiorczych po-
wszechnego odbioru, których rozprowadzanie nie podlega zgłoszeniu — dotyczy 
operatorów sieci kablowej

III. OBSZAR, NA KTÓRYM PROGRAM MA BYĆ ROZPROWADZANY

29.  Lokalizacja stacji czołowej na obszarze, na którym ma być rozprowadzany program (wypełniane w przypad-
ku rozprowadzania przewodowego)

30. Ulica

33. Kod pocztowy

31. Nr domu

34. Województwo

32. Miejscowość

35.  Informacja o warunkach technicznych rozprowadzania programów w systemie cyfrowym satelitarnym 
(punkty 35 i 36 wypełniane są w przypadku rozprowadzania za pomocą platformy satelitarnej):

Lp. Nazwa satelity Położenie na orbicie Transponder

1

2

3

4

36. Adres dosyłowej stacji naziemnej (uplink)ww
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37. Informacja o warunkach technicznych rozprowadzania programów w systemie teleinformatycznym 

Nazwa domeny:

Adres właściciela domeny:

Liczba abonentów 38. Liczba

Nr wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych (przedsta-
wić kopię zaświadczenia w formie załącznika)

W przypadku podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej 
— oświadczenie o prowadzeniu działalności operatorskiej

39. Numer

IV.  INFORMACJE PROGRAMOWE

WYKAZ PROGRAMÓW OBJĘTYCH WNIOSKIEM  
O REJESTRACJĘ

40.  Liczba programów obję-
tych wnioskiem o wpis 
do rejestru

Lp. Nazwa programu R/T* Nazwa i adres nadawcy

1

2

3

* Dla programów radiowych wpisać R, telewizyjnych T.

41. Data wypełnienia wniosku 43. Pieczęć 

42. Podpis operatora

ww
w.

rc
l.g

ov
.p

l



 

 — 6032 — 

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

Redakcja: Rządowe Centrum Legislacji — Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego 

al. J. Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa, tel. 22 622-66-56 

Skład, druk i kolportaż: Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii,  

ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52; faks 22 694-60-48 

www.wydawnictwa.cuw.gov.pl 

e-mail: wydawnictwa@cuw.gov.pl

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii,  
ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa

Zam. 1426/W/C/2011 ISSN 0867-3411 Cena 3,40 zł (w tym VAT)ww
w.

rc
l.g

ov
.p

l


		2011-05-20T19:35:41+0200
	Jaroslaw Deminet




