ROZPORZ DZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 23 czerwca 2005 r.

w sprawie kwalifikowania audycji lub innych przekazów mog cych mie negatywny
wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich oraz
audycji lub innych przekazów przeznaczonych dla danej kategorii wiekowej
małoletnich, stosowania wzorów symboli graficznych i formuł zapowiedzi

Na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji
(Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141) zarz dza si , co nast puje:
§ 1. Rozporz dzenie okre la :
1) cechy oraz szczegółowe warunki kwalifikowania, rozpowszechniania i sposób
zapowiadania audycji lub innych przekazów, o których mowa w art. 18 ust. 5 ustawy
z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531
oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141), zwanej dalej „ustaw ”;
2) podział małoletnich na kategorie wiekowe oraz szczegółowe warunki kwalifikowania
i rozpowszechniania audycji lub innych przekazów, o których mowa w art. 18 ust. 5b
ustawy, z uwzgl dnieniem godzin nadawania audycji lub innych przekazów
przeznaczonych dla danej kategorii wiekowej;
3) wzory symboli graficznych i formuł zapowiedzi, o których mowa w art. 18 ust. 5a i
5b ustawy, oraz sposób ich prezentacji.
§ 2. Audycje lub inne przekazy zakwalifikowane, zgodnie z zał cznikiem nr 3 pkt I do
rozporz dzenia, jako zawieraj ce sceny lub tre ci mog ce mie negatywny wpływ na
prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich - mog by
rozpowszechniane wył cznie w godzinach od 23.00 do 6.00.
§ 3.1. Nadawcy programów radiowych s zobowi zani poprzedza audycje lub inne
przekazy, o których mowa w § 2, zapowiedzi słown informuj c o zakwalifikowaniu ich
zgodnie z zał cznikiem nr 1 do rozporz dzenia.
2. Nadawcy programów telewizyjnych s zobowi zani oznacza audycje lub inne przekazy, o
których mowa w § 2 symbolem graficznym przez cały czas trwania emisji, według wzoru
okre lonego w zał czniku nr 1 do rozporz dzenia.
§ 4. Zapowiedzi, przez które rozumie si zwiastuny audycji lub innych przekazów, o których
mowa w § 2, poł czone z prezentacj ich tre ci, rozpowszechniane s wył cznie w czasie, w
którym dozwolone jest rozpowszechnianie tych audycji lub innych przekazów i :
1) w programach radiowych – poprzedzone s zapowiedzi słown informuj c o
zakwalifikowaniu ich zgodnie z zał cznikiem nr 1 do rozporz dzenia;

2) w programach telewizyjnych - oznaczone s symbolem graficznym przez cały czas
trwania zapowiedzi, według wzoru okre lonego w zał czniku nr 1 do rozporz dzenia.

§ 5.1. Nadawcy radiowi przy kwalifikowaniu audycji lub innych przekazów do emisji w
godzinach od 6.00 do 23.00 zobowi zani s zaopatrzy je w zapowied słown według
wzoru okre lonego w zał czniku nr 2 do rozporz dzenia, wskazuj c na przeznaczenie dla
danej kategorii wiekowej małoletnich.
2. Nadawcy telewizyjni przy kwalifikowaniu audycji lub innych przekazów do emisji w
godzinach od 6.00 do 23.00 zobowi zani s oznaczy je symbolem graficznym, według
wzoru okre lonego w zał czniku nr 2 do rozporz dzenia, wskazuj cym na przeznaczenie dla
danej kategorii wiekowej małoletnich.
3. Nadawca kwalifikuje audycje lub inne przekazy, o których mowa w ust. 1 i 2, zgodnie z
kryteriami kwalifikowania audycji lub innych przekazów przeznaczonych dla danej kategorii
wiekowej zawartymi w zał czniku nr 3 do rozporz dzenia.
4. Ustala si nast puj ce kategorie wiekowe małoletnich, z uwzgl dnieniem godzin
nadawania audycji lub innych przekazów:
1) I kategoria – emisja bez ogranicze wiekowych i czasowych;
2) II kategoria od lat 7 – emisja bez ogranicze czasowych;
3) III kategoria od lat 12 – emisja bez ogranicze czasowych;
4) IV kategoria od lat 16 – emisja po godzinie 20.00.
§ 6. Symbole graficzne zamieszczane s w czasie trwania całej emisji telewizyjnej, a ich
wysoko i długo nie mo e by mniejsza ni 2 cm umieszczonego w górnym lewym rogu
ekranu o przek tnej 21 cali.
§ 7. Zapowiedzi, przez które rozumie si zwiastuny audycji lub innych przekazów, o których
mowa w § 5, poł czone z prezentacj ich tre ci, rozpowszechniane s wył cznie w czasie, w
którym dozwolone jest rozpowszechnianie tych audycji lub innych przekazów i :
1) w programach radiowych – poprzedzone s zapowiedzi słown informuj c o
zakwalifikowaniu ich zgodnie z zał cznikiem nr 2 do rozporz dzenia;
2) w programach telewizyjnych - oznaczone s symbolem graficznym przez cały czas
trwania zapowiedzi, według wzoru okre lonego w zał czniku nr 2 do rozporz dzenia.

§ 8. Nadawcy radiowi i telewizyjni przekazuj c informacje do rodków masowego przekazu
o bie cym programie s zobowi zani doł czy symbol graficzny wskazuj cy na
kwalifikacj audycji lub innego przekazu z punktu widzenia ich przeznaczenia dla danej
kategorii wiekowej, według wzoru okre lonego w zał cznikach nr 1 i 2 do rozporz dzenia.

§ 9. Rozporz dzenie wchodzi w ycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.1

Przewodnicz ca
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Danuta Waniek

1
Niniejsze rozporz dzenie poprzedzone było rozporz dzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20
listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad kwalifikacji, rozpowszechniania i sposobu zapowiadania
audycji lub innych przekazów, które mog zagra a fizycznemu, psychicznemu i moralnemu rozwojowi
niepełnoletnich (Dz. U. Nr 152, poz. 1744)




