
 
Informacja dla dostawców usług medialnych rozpowszechniających programy 

telewizyjne wyłącznie w systemie teleinformatycznym oraz operatorów 
rozprowadzających programy 

 
23 maja 2011 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji.  

Ustawę z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych 
innych ustaw opublikowano w dniu 22 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 85 poz. 459). 
Przepisy ustawy obejmują obowiązkiem rejestracji nowe podmioty: 

1. Programy telewizyjne rozpowszechniane wyłącznie w systemie teleinformatycznym 
(dotychczas nieobjęte regulacjami); 

2. Programy rozprowadzane. 
 

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz 
koniecznością wydania nowego rozporządzenia KRRiT w sprawie szczegółowego sposobu i 
trybu prowadzenia rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w 
systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych, zostaną wprowadzone nowe 
wzory zgłoszenia o dokonanie wpisu do rejestru programów rozprowadzanych oraz 
zgłoszenia o dokonanie wpisu do rejestru programów telewizyjnych 
rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym. 
 

Nowe wzory zgłoszeń będą dostępne na stronie www.krrit.gov.pl.  
 
Rejestracji programów rozprowadzanych od 23 maja 2011 r. będą podlegały, 

programy rozprowadzane, niezależnie od zastosowanej technologii dotarcia do 
abonenta. Dotychczas objęte tym obowiązkiem były wyłącznie sieci kablowe. Po wejściu w 
życie znowelizowanej ustawy, rejestracji będą podlegały m.in. programy rozprowadzane 
przez platformy satelitarne (dotychczas do rozprowadzania programów w sposób 
bezprzewodowy, który nie wymagał rezerwacji częstotliwości, stosowano przepisy o 
udzielaniu koncesji na rozpowszechnianie programów).  
Podmioty rozpowszechniające programy telewizyjne wyłącznie w systemie 
teleinformatycznym w dniu wejścia w życie znowelizowanej ustawy oraz operatorzy 
rozprowadzający program w sposób bezprzewodowy, niewymagający rezerwacji 
częstotliwości na podstawie koncesji wydanej przed dniem wejścia w życie znowelizowanej 
ustawy, mogą świadczyć taką usługę bez uzyskania wpisu do rejestru, nie dłużej jednak niż 
przez 3 miesiące od dnia wejścia jej w życie.  
Za wpis do rejestru programu rozprowadzanego w sposób bezprzewodowy, który nie wymaga 
rezerwacji częstotliwości, na podstawie koncesji wydanej przed dniem wejścia w życie 
niniejszej ustawy, nie pobiera się opłaty. 
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