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UZASADNIENIE 

 

 Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu 

prowadzenia przez spółki publicznej radiofonii i telewizji dokumentacji w oparciu o zasady 

rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez zarządy tych spółek 

Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, przygotowany został na podstawie upoważnienia 

wynikającego z art. 31a ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (Dz. 

U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.).  

  

Projekt rozporządzenia ma na celu dostosowanie zakresu oraz sposobu sporządzania 

sprawozdań, składanych przez zarządy spółek radiofonii i telewizji publicznej Krajowej Radzie 

Radiofonii i Telewizji, do nowego systemu planowania przedsięwzięć w zakresie realizacji 

misji publicznej, obowiązującego nadawców publicznych, zgodnie z  rozporządzeniem 

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie terminów 

przedkładania oraz zakresu planów finansowo-programowych przedsięwzięć w zakresie 

realizacji misji publicznej  opracowywanych przez jednostki  publicznej radiofonii i telewizji 

(Dz. U. Nr 99, poz. 580 i Nr 222, poz. 1331). 

 

Zmiana charakteru finansowania misji publicznej z podmiotowego, to jest przyznawania 

środków publicznych danemu nadawcy na koszty działalności związanej z realizacją misji 

publicznej, na charakter przedmiotowy czyli określanie środków publicznych na konkretne 

przedsięwzięcia związane z zadaniami realizującymi misję publiczną, powoduje konieczność 

zmiany zawartości przedkładanych Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji sprawozdań,  

o których mowa w art. 31 b pkt 1-3 ustawy. 

 

Zmiany proponowane w niniejszym projekcie rozporządzenia dotyczą zawartości 

następujących sprawozdań: 

1) SRZ - rocznego sprawozdania ze sposobu wykorzystania środków, o których mowa w 

art. 31 ust. 1 i 2 ustawy; 

2) SKW - kwartalnego sprawozdania dotyczącego sposobu wykorzystania środków 

przyznawanych zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy; 
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3) SKK – kwartalnego sprawozdania dotyczącego kosztów poniesionych na działalność, o 

której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, wraz z określeniem źródeł ich finansowania. 

 

W sprawozdaniu SRZ zarządy spółek będą zobowiązane do przedstawiania sposobu 

wykorzystania środków, o których mowa w art. 31 ust. 1 i 2 ustawy na poszczególne 

przedsięwzięcia związane z realizacją misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy 

oraz na działalność pozostałą, realizowane przez nadawcę w danym roku. 

 

W kwartalnym sprawozdaniu SKW zarządy spółek zostaną zobowiązane do 

przedstawiania wykorzystania środków publicznych przyznanych spółkom na finansowanie 

przedsięwzięć związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy. 

 

W kwartalnym sprawozdaniu SKK zarządy spółek zostały zobowiązane do przedstawiania 

kosztów wszystkich przedsięwzięć realizujących misję publiczną, o której mowa w art. 21  

ust. 1. Zarządy spółek będą zobowiązane do przedstawiania kosztów przedsięwzięć 

realizujących misję publiczną, finansowanych lub współfinansowanych ze środków 

publicznych oraz nie finansowanych ze środków publicznych. 

 

Rezygnacja z czternastodniowego vacatio legis i wprowadzenie przepisu, o tym, ze 

rozporządzenie  wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia jest uzasadnione pilna potrzebą 

przygotowania zmian w sprawozdaniach składanych przez jednostki publicznej radiofonii i 

telewizji. Rozwiązanie takie nie narusza zasad demokratycznego państwa prawa.  

 

Ocena skutków regulacji  

 
1.  Podmioty objęte rozporządzeniem. 

Przepisy projektu rozporządzenia dotyczą spółek publicznej radiofonii i telewizji. 

 

2.  Konsultacje. 

Projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej. 
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3.  Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów, które mogą mieć wpływ na dochody i wydatki 

budżetu i sektora publicznego.  

 

4.  Wpływ regulacji na rynek pracy  

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

 

5.  Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki  

Zachowanie zasad jawności i przejrzystości wykorzystania środków publicznych 

przeznaczonych na realizację przedsięwzięć w zakresie zadań, o których mowa w art. 21 ust. 

1 i 1a ustawy o radiofonii i telewizji, będzie miało pozytywny 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  

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.  

 


