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       Projekt 7.12.2011 r. 

   

ROZPORZĄDZENIE 

KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI 

z dnia ………………. r. 

 

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z 

przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii 

politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach 

publicznych 

 

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. 

U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm. 1)) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej 

radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków 

pracodawców w węzłowych sprawach publicznych (Dz.U. Nr 75, poz. 679 i z 2009 r. Nr 222, 

poz. 1774) w § 3 ust. 4 - 6  otrzymują brzmienie: 

„4. Czas rozpowszechniania audycji, o których mowa w ust. 2 i 3, wynosi dla: 

1) audycji radiowych przedstawiających stanowiska partii politycznych w bieżących 

sprawach publicznych: 

a) w dniach od 1 września do 31 maja  - nie mniej niż 180 minut w okresie jednego 

miesiąca, 

b) w dniach od 1 czerwca  do 31 sierpnia - nie mniej niż 30 minut w okresie jednego 

miesiąca; 

2) audycji telewizyjnych przedstawiających stanowiska partii politycznych w bieżących 

sprawach publicznych: 

a) w dniach od 1 września do 31 maja  - nie mniej niż 180 minut w okresie jednego 

miesiąca, 

b) w dniach od 1 czerwca  do 31 sierpnia - nie mniej niż 30 minut w okresie jednego 

miesiąca; 

                                                        
1)	  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 112, 
poz. 654 i Nr 153, poz. 903.	  
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I wersja  

3) audycji radiowych przedstawiających stanowiska związków zawodowych i związków 

pracodawców - nie mniej niż 30 minut w okresie jednego miesiąca; 

II wersja  

3) audycji radiowych przedstawiających stanowiska związków zawodowych i związków 

pracodawców: 

a) w dniach od 1 września do 31 maja  - nie mniej niż 60 minut w okresie jednego 

miesiąca, 

b) w dniach od 1 czerwca  do 31 sierpnia - nie mniej niż 30 minut w okresie jednego 

miesiąca; 

4) audycji telewizyjnych przedstawiających stanowiska związków zawodowych i związków 

pracodawców - nie mniej niż 30 minut w okresie jednego miesiąca. 

5. Audycja telewizyjna przedstawiająca stanowiska partii politycznych, związków 

zawodowych i związków pracodawców będzie rozpowszechniana w godzinach 800-2300. 

6. Audycja radiowa przedstawiająca stanowiska partii politycznych, związków 

zawodowych i związków pracodawców będzie rozpowszechniana w godzinach 600-2200.”. 

 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

PRZEWODNICZĄCY  

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  

             

 

Jan Dworak 
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UZASADNIENIE 

 

Projekt rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach 

publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i 

związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych przygotowany został na 

podstawie upoważnienia zawartego w art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia o radiofonii 

i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 2261, z późn. zm.).  

Zmiany przedmiotowego rozporządzenia w większości uwzględniają uwagi zgłoszone 

Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji przez Telewizję Polską S.A., Polskie Radio S.A. oraz 

spółki radiofonii regionalnej. 

Przedmiotowy projekt  rozporządzenie wprowadza przepis umożliwiający 

zmniejszenie czasu rozpowszechniania audycji radiowych i  telewizyjnych przedstawiających 

stanowiska partii politycznych w bieżących sprawach publicznych w miesiącach czerwiec, 

lipiec, sierpień. Obowiązek rozpowszechniania w/w audycji w okresie wakacyjnym został  

ograniczony do 30 minut w ciągu miesiąca. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uznała, iż w 

okresie przerwy wakacyjnej w pracach Parlamentu oraz z uwagi na ramówkę wakacyjną 

nadawców zrealizowanie nie mniej niż 180 minut w okresie jednego miesiąca audycji 

przedstawiających stanowiska partii politycznych w bieżących sprawach publicznych jest 

utrudnione. Natomiast w pozostałych miesiącach nadawcy nadal obowiązani będą do 

rozpowszechniania audycji telewizyjnych przedstawiających stanowiska partii politycznych w 

bieżących sprawach publicznych - nie mniej niż 180 minut w okresie jednego miesiąca.  

W I wersji proponowanego § 3 ust. 4 pkt 3 projektu rozporządzenia Krajowa Rada 

Radiofonii i Telewizji przewiduje możliwość zmniejszenia czasu rozpowszechniania audycji 

radiowych przedstawiających stanowiska związków zawodowych i związków pracodawców – 

z nie mniej niż 60 minut w okresie jednego miesiąca na nie mniej niż 30 minut w okresie 

jednego miesiąca. Natomiast II wersji proponowanego brzmienia § 3 ust. 4 pkt 3 przewiduje 

możliwość rozpowszechniania audycji radiowych przedstawiających stanowiska związków 

zawodowych i związków pracodawców: 

a) w dniach od 1 września do 31 maja  - nie mniej niż 60 minut w okresie jednego 

miesiąca, 

c) w dniach od 1 czerwca  do 31 sierpnia - nie mniej niż 30 minut w okresie jednego 

miesiąca. 
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Przedmiotowy projekt rozporządzenia zawiera również przepis umożliwiający  

zmniejszenie wymiaru czasu rozpowszechniania audycji telewizyjnych przedstawiających 

stanowiska związków zawodowych i związków pracodawców z nie mniej niż 60 minut - na 

nie mniej niż 30 minut w okresie jednego miesiąca. Zmiana w przedmiotowym zakresie 

uzasadniona jest dotychczasowym doświadczeniami Telewizji Polskiej S.A., z którego 

wynika, iż realizacja obowiązku rozpowszechniania tego typu audycje w wymiarze czasowym 

większy niż 30 minut w ciągu miesiąc jest niemożliwa, ze względu na brak różnorodności 

tematów. 

Ponadto przedmiotowy projekt rozporządzenia w § 3 w ust. 5 wprowadza możliwość  

rozpowszechnianie audycji telewizyjnych przedstawiających stanowiska partii politycznych, 

związków zawodowych i związków pracodawców w godzinach 800-2300, a nie jak dotychczas 

w godzinach 1600-2300. Natomiast w § 3 w ust. 6 projektu rozporządzenia wprowadza się 

możliwość rozpowszechnianie audycji radiowych przedstawiających stanowiska partii 

politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w godzinach 600-2200, a nie 

jak dotychczas w godzinach 600- 1900. 

Krajowa  Rada Radiofonii i Telewizji uznała, iż wydłużenie przedziału czasowego 

rozpowszechniania audycja przedstawiających stanowiska partii politycznych, związków 

zawodowych i związków pracodawców umożliwi lepszy dostęp do w/w audycji szerszej 

grupie odbiorców. 

 

 

 

Ocena skutków regulacji  

 
1. Podmioty objęte rozporządzeniem 

Projekt rozporządzenia dotyczy spółki Telewizji Polska S.A. 

 
2.  Konsultacje 

Projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z art. 

5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 

(Dz.U. Nr 169, poz. 1414, z poźn. zm.). 

Przedmiotowy projekt uwzględnia w części postulaty zmian zgłoszone przez Telewizję 

Polską S.A., Polskie Radio S.A. oraz spółki radiofonii regionalnej  
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3.  Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego. 

Wejście w życie przepisów rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu 

państwa. 

 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy  

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów, które mogą mieć wpływ na rynek pracy.  

 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki  

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów, które mogą mieć wpływ na konkurencyjność 

gospodarki.  

 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów  

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów mających wpływ na sytuację i rozwój 

regionów. 

 

7. Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej  

Przepisy projektu rozporządzenia nie są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.  

	  

 
 


