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         Warszawa, 7 marca 2016 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji 

(druk nr 92) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Nowelizacja ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1531, z późn. zm.) ma na celu pełne dostosowanie jej przepisów do treści dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji 

niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw 

członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych, zwanej dalej 

„dyrektywą 2010/13/UE o audiowizualnych usługach medialnych”. 

Z uzasadnienia załączonego do projektu przedmiotowej ustawy wynika, że Komisja 

Europejska zwróciła uwagę Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na konieczność 

wprowadzenia zmian ustawowych w celu prawidłowej implementacji wszystkich 

postanowień dyrektywy 2010/13/UE o audiowizualnych usługach medialnych. 

Uwagi Komisji Europejskiej dotyczyły uregulowanego obecnie w art. 15 ust. 4 pkt 4 

ustawy o radiofonii i telewizji sposobu ustalania dopuszczalnego mniejszego udziału audycji 

europejskich w programach wyspecjalizowanych, które są dostępne wyłącznie w Internecie. 

Obowiązujący art. 15 ust. 4 ustawy o radiofonii i telewizji upoważnia Krajową Radę 

Radiofonii i Telewizji do określenia, w drodze rozporządzenia, niższego udziału w programie 

telewizyjnym audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich 

oraz w programie radiowym utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku 

polskim, dla programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemach teleinformatycznych. 
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W związku z powyższym Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w rozporządzeniu z dnia 

6 grudnia 2012 r. określiła niższy udział w programie telewizyjnym audycji wytworzonych 

pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich oraz w programie radiowym utworów 

słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim, dla programów rozpowszechnianych 

wyłącznie w systemach teleinformatycznych. 

Komisja Europejska zakwestionowała powyższy sposób ustalania dopuszczalnego 

mniejszego udziału audycji europejskich w programach wyspecjalizowanych, które są 

dostępne wyłącznie w Internecie. 

Z uzasadnienia załączonego do projektu przedmiotowej ustawy wynika, że Komisja 

Europejska oczekuje, że zwolnienia z tego rodzaju obowiązków będą dokonywane 

w indywidualnych przypadkach decyzjami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 

a nie w akcie o charakterze generalnym, jakim jest rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii 

i Telewizji. 

W celu uwzględnienia powyższych zaleceń przedmiotowa ustawa przewiduje, że 

na wniosek nadawcy programu telewizyjnego rozpowszechnianego wyłącznie w systemie 

teleinformatycznym, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji będzie mógł, 

w drodze decyzji, określić niższy udział w programie telewizyjnym audycji wytworzonych 

pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich, z wyłączeniem serwisów 

informacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych, przekazów tekstowych 

i teleturniejów. Wydając taką decyzję Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 

ma uwzględnić liczbę odbiorców i zasięg programu oraz możliwość realizacji obowiązków 

nałożonych na nadawcę. 

Ponadto ustawa zawiera przepis przejściowy, w myśl którego do dnia wydania decyzji 

określającej niższy udział w programie telewizyjnym określonych audycji nadawca programu 

telewizyjnego rozpowszechnianego wyłącznie w systemie teleinformatycznym będzie 

przeznaczał tak jak dotychczas: 

1) co najmniej 10% kwartalnego czasu nadawania programu na audycje wytworzone 

pierwotnie w języku polskim, z wyłączeniem serwisów informacyjnych, reklam, 

telesprzedaży, transmisji sportowych, przekazów tekstowych i teleturniejów; 

2) co najmniej 15% kwartalnego czasu nadawania programu na audycje europejskie, 

z wyłączeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych, 

przekazów tekstowych i teleturniejów. 
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Ustawa ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 12. posiedzeniu w dniu 25 lutego 2016 r. w efekcie 

rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji 

(druk nr 203). 

Pierwsze czytanie projektu odbyło się w dniu 10 lutego 2016 r. na posiedzeniu Komisji 

Kultury i Środków Przekazu. Efekt tej pracy został zawarty w sprawozdaniu wymienionej 

Komisji (druk nr 239). W odniesieniu do przedłożenia rządowego doprecyzowane zostały 

przepisy przejściowe, zmieniono datę wejścia w życie ustawy z 14 dni na 3 miesiące od dnia 

ogłoszenia oraz wprowadzono zmiany o charakterze legislacyjnym i redakcyjnym. 

Podczas drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 24 lutego 2016 r. nie zostały 

zgłoszone poprawki. W związku z powyższym niezwłocznie przystąpiono do trzeciego 

czytania. 

Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 422 posłów, przy braku głosów przeciw 

i jednym głosie wstrzymującym. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

 

 

 

Danuta Drypa 

Główny legislator 


