
Załącznik A 

   

SPIS  UCHWAŁ WYDANYCH 
PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ RADIOFONII I TELEWIZJI 

KWIECIEŃ 1993 R. - 14 MARZEC 1994 R. 
 
UCHWAŁA Nr 1 z dnia 29 kwietnia 1993r. 
- w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
 
UCHWAŁA Nr 2 z dnia 29 kwietnia 1993r. 
- w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i 
Telewizji 
 
UCHWAŁA Nr 3 z dnia 29 kwietnia 1993r. 
- w sprawie wyboru sekretarza Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
 
UCHWAŁA Nr 4 z dnia 4 maja 1993r. 
- w sprawie przyjęcia projektu rozporządzenia w sprawie działalności reklamowej w 
programach radiofonii i telewizji do zaopiniowania w resortach łączności, 
sprawiedliwości, finansów, urzędzie antymonopolowym oraz Naczelnym Sądzie 
Administracyjnym 
  
UCHWAŁA Nr 5 z dnia 5 maja 1993r. 
- w sprawie przyjęcia projektu rozporządzenia w sprawie zawartości wniosku oraz 
szczególnego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji do 
zaopiniowania przez Ministra Łączności 
 
UCHWAŁA Nr 6 z dnia 7 maja 1993r. 
- w sprawie powołania Biura  Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
 
UCHWAŁA Nr 7 z dnia 18 maja 1993r. 
- w sprawie akceptacji projektu rozporządzenia o opłatach koncesyjnych 
 
UCHWAŁA Nr 8 z dnia 18 maja 1993r. 
- w sprawie powołania i regulaminu działania Komisji Odwoławczej od decyzji 
Przewodniczącego - Kierownika Państwowej Jednostki Organizacyjnej "Polskie 
Radio i Telewizja" o podziale mienia 
 
UCHWAŁA Nr 9 z dnia 19 maja 1993r. 
- w sprawie przyjęcia treści projektu wniosku o udzielenie koncesji 
 
UCHWAŁA Nr 10 z dnia 20 maja 1993r. 
- w sprawie przyjęcia projektu rozporządzenia o zawartości wniosku i trybie 
udzielania i cofania koncesji 
 
UCHWAŁA Nr 11 z dnia 20 maja 1993r. 
- w sprawie przyjęcia projektu rozporządzenia o działalności reklamowej 
 
UCHWAŁA Nr 12 z dnia 25 maja 1993r. 
- w sprawie programu telewizyjnego pt. "Big Zbig Show" 
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UCHWAŁA Nr 13 z dnia 25 maja 1993r. 
- w sprawie programu PR dot. Przewodniczącego KK NSZZ "Solidarność" Mariana 
Krzaklewskiego (interwencja programowa) 
 
UCHWAŁA Nr 14 z dnia 25 maja 1993r.  
- w sprawie programu TVP dot. Przewodniczącego SLD A. Kwaśniewskiego 
(interwencja programowa) 
 
UCHWAŁA Nr 15 z dnia 1 czerwca 1993r. 
- w sprawie powołania z dniem 1 czerwca 1993r. zespołu ds. nadzorowania procesu 
przekształceń PJO " PRiTV" 
 
UCHWAŁA Nr 16 z dnia 1 czerwca 1993 r.  
- w sprawie powołania z dniem 1 czerwca 1993r. zespołu ds. zasad prowadzenia 
kampanii wyborczej w radiofonii i telewizji 
 
UCHWAŁA Nr 17 z dnia 1 czerwca 1993r. 
- w sprawie powołania zespołu ds. kontroli programów radiowych i telewizyjnych ze 
szczególnym uwzględnieniem zasad dot. kampanii wyborczej 
 
UCHWAŁA Nr 18 z dnia 3 czerwca 1993r.  
- w sprawie opinii nt. prowadzenia kampanii wyborczej w radiu i telewizji na 
podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 1993r. "Ordynacja wyborcza do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej" wraz z przyjętym w dniu 29 maja 1993r. poprawkami 
Senatu RP 
 
UCHWAŁA Nr 19 z dnia 15 czerwca 1993r. 
- w sprawie wydania w terminie do 1 września 1993r. rozporządzenia określającego 
wysokość opłat abonamentowych w telewizji i radiofonii publicznej z  
uwzględnieniem zniżek i zwolnień dla niektórych kategorii osób 
 
UCHWAŁA Nr 20 z dnia 15 czerwca 1993r. 
- w sprawie prowadzenia kampanii wyborczej w programach radiowych i 
telewizyjnych 
 
UCHWAŁA Nr 21 z dnia 17 czerwca 1993r. 
- w sprawie powołania zespołu ds. kontroli (monitorowanie przebiegu kampanii 
wyborczej w radiu i telewizji) 
 
UCHWAŁA Nr 22 z dnia 30 czerwca 1993r. 
- w sprawie  utworzenia stanowiska wicedyrektora Biura  Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji (dot. Uchwały nr 6) 
 
UCHWAŁA Nr 23 z dnia 30 czerwca 1993r. 
- w sprawie ustaleń dot. przekształceń w Państwowej Jednostce Organizacyjnej 
"Polskie Radio i Telewizja" 
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UCHWAŁA Nr 24 z dnia 1 lipca 1993r. 
- w sprawie opłat abonamentowych przez pracowników Przedsiębiorstwa "Poczta 
Polska", Telekomunikacja Polska S.A. i Ministerstwa Łączności 
 
UCHWAŁA Nr 25 z dnia 7 lipca 1993r. 
- w sprawie programu telewizyjnego "Linia Specjalna" 
 
UCHWAŁA Nr 26 z dnia 27 lipca 1993r. 
- w sprawie określania trybu postępowania przy rozpatrywaniu wniosków o koncesję 
 
UCHWAŁA Nr 27 z dnia 5 sierpnia 1993r. 
- w sprawie odbudowy radiowego masztu w Gąbinie 
 
UCHWAŁA Nr 28 z dnia 28 lipca 1993r. 
- w sprawie przyjęcia projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad 
prowadzenia rejestracji, rozprowadzania programów w sieciach kablowych, wzoru 
rejestru i opłat za wpis do rejestru 
 
UCHWAŁA Nr 29 z dnia 20 sierpnia 1993r. 
- w sprawie powołania Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Rozgłośni 
Regionalnej w Łodzi 
 
UCHWAŁA Nr 30 z dnia 20 sierpnia 1993r. 
- w sprawie powołania Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Rozgłośni 
Regionalnej w Poznaniu 
 
UCHWAŁA Nr 31 z dnia 20 sierpnia 1993r. 
- w sprawie powołania Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Rozgłośni 
Regionalnej w Kielcach 
 
UCHWAŁA Nr 32 z dnia 24 sierpnia 1993r. 
- w sprawie przedłużenia, na dotychczasowych warunkach, do 31 grudnia 93 umowy 
o przekazywaniu środków abonamentowych 
 
UCHWAŁA Nr 33 z dnia 31 sierpnia 1993r. 
- w sprawie zasad obecnej oraz przyszłej organizacji Ośrodka Informacji i Zbiorów 
Programowych PJO "PRiTV" 
 
UCHWAŁA Nr 34 z dnia 31 sierpnia 1993r. 
- w sprawie likwidacji samodzielnego stanowiska Dyrektora Generalnego Biura 
KRRiTV (dot. Uchwały nr 6) 
 
UCHWAŁA Nr 35 z dnia 31 sierpnia 1993r. 
- w sprawie przyjęcia projektu rozporządzenia w sprawie zakazu sponsorowania 
określonych audycji i określonych sposobów sponsorowania 
 
UCHWAŁA Nr 36 z dnia 3 września 1993r. 
- w sprawie powołania Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz uchwalenia 
regulaminu organizacyjnego Biura KRRiTV 
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UCHWAŁA Nr 37 z dnia 8 września 1993r. 
- w sprawie decyzji kierownictwa PJO "PRiTV" z 3 sierpnia93r. w przedmiocie 
zmiany systemu nadawania II programu TVP od 1 stycznia 1994r. 
 
UCHWAŁA Nr 38 z dnia 8 września 1993r.  
- w sprawie określenia limitu wydatków z funduszu reprezentacyjnego 
Przewodniczącego KRRiTV 
 
UCHWAŁA Nr 39 z dnia 23 września 1993r. 
- w sprawie uznania stanowiska dotychczasowych dyrektorów Rozgłośni 
Regionalnych za podlegające dyspozycji art. 67 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji 
(dot. uchwał nr 29, 30 i 31) 
 
UCHWAŁA Nr 40 z dnia 28 września 1993r. 
- w sprawie przyjęcia rozporządzenia w sprawie minimalnego udziału audycji 
producentów krajowych w programach radiofonicznych i telewizyjnych 
 
UCHWAŁA Nr 41 z dnia 28 września 1993r. 
- w sprawie obsadzenia stanowiska dyrektora Departamentu Ekonomiczno-
Finansowego w Biurze KRR i TV 
 
UCHWAŁA Nr 42 z dnia 5 października 1993r. 
- w sprawie udzielenia koncesji na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy 
satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą POLSAT 
 
UCHWAŁA Nr 43 z dnia 5 października 1993r. 
- w sprawie przydziału częstotliwości dla rozpowszechniania regionalnych 
programów telewizyjnych w Łodzi, Warszawie i Krakowie 
 
UCHWAŁA Nr 44 z dnia 8 października 1993r. 
- w sprawie przyjęcia Raportu nt. przebiegu kampanii wyborczej w 1993r. w PJO 
"PRiTV" 
 
UCHWAŁA Nr 45 z dnia 11 października 1993r. 
- w sprawie przyjęcia rozporządzenia w sprawie minimalnego udziału audycji 
producentów krajowych w programach radiofonicznych i telewizyjnych i 
skierowania do publikacji 
 
UCHWAŁA Nr 46 z dnia 12 października 1993r. 
- w sprawie powołania Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Rozgłośni 
Regionalnej w Koszalinie 
UCHWAŁA Nr 47 z dnia 12 października 1993r. 
- w sprawie powołania Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Rozgłośni 
Regionalnej w Katowicach 
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UCHWAŁA Nr 48 z dnia 12 października 1993r. 
- w sprawie powołania Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Rozgłośni 
Regionalnej w Krakowie 
 
UCHWAŁA Nr 49 z dnia 12 października 1993r. 
- w sprawie powołania Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Rozgłośni 
Regionalnej w Białymstoku 
 
UCHWAŁA Nr 50 z dnia 13 października 1993r. 
- w sprawie przydzielenia Spółce "Radio Łódź" częstotliwości w celu 
rozpowszechniania regionalnego programu telewizyjnego 
 
UCHWAŁA Nr 51 z dnia 13 października 1993r. 
- w sprawie przydzielenia PJO "PRiTV" kanału 24 dla stacji nadawczej w Łodzi w 
celu rozpowszechniania regionalnego programu telewizyjnego 
 
UCHWAŁA Nr 52 z dnia 15 października 1993r. 
- w sprawie podziału wpływów abonamentowych 
 
UCHWAŁA Nr 53 z dnia 19 października 1993r. 
- w sprawie zakresu prowadzenia i pokrywania kosztów tworzenia i 
rozpowszechniania programów dla odbiorców za granicą 
 
UCHWAŁA Nr 54  z dnia 19 października 1993r. 
- w sprawie uzgodnienia statutów spółek "Telewizja Polska" S.A. i "Polskie Radio" 
S.A. oraz powołania zarządów i rad nadzorczych w terminie do 15.11.1993r. 
 
UCHWAŁA Nr 55 z dnia 21 października 1993r. 
- w sprawie przekształceń w p.j.o. "PRiTV" 
 
UCHWAŁA Nr 56  z dnia 21 października 1993r. 
- w sprawie przydzielenia spółkom radiofonii publicznej częstotliwości do 
rozpowszechniania regionalnych programów radiowych 
 
UCHWAŁA Nr 57 z dnia 10 listopada 1993r. 
- w sprawie powołania Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Rozgłośni 
Regionalnej we Wrocławiu 
 
UCHWAŁA Nr 58 z dnia 10 listopada 1993r. 
- w sprawie powołania Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Rozgłośni 
Regionalnej w Opolu 
 
UCHWAŁA Nr 59 z dnia 10 listopada 1993r. 
- w sprawie powołania Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Rozgłośni 
Regionalnej w Szczecinie 
 
UCHWAŁA Nr 60 z dnia 10 listopada 1993r. 
- w sprawie powołania Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Rozgłośni 
Regionalnej w Gdańsku 
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UCHWAŁA Nr 61 z dnia 14 listopada 1993r. 
- w sprawie powołania Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej "Polskie Radio" 
w Warszawie 
 
UCHWAŁA Nr 62 z dnia 14 listopada 1993r. 
- w sprawie powołania Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej "Telewizja 
Polska" 
 
UCHWAŁA Nr 63 z dnia 17 listopada 1993r. 
- w sprawie powołania Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Rozgłośni 
Regionalnej w Olsztynie 
 
UCHWAŁA Nr 64 z dnia 17 listopada 1993r. 
- w sprawie powołania Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Rozgłośni 
Regionalnej w Bydgoszczy 
 
UCHWAŁA Nr 65 z dnia 19 listopada 1993r. 
- w sprawie podziału wpływów abonamentowych w 1993r. 
 
UCHWAŁA Nr 66 z dnia 23 listopada 1993r. 
- w sprawie uznania stanowisk dotychczasowych dyrektorów Rozgłośni 
Regionalnych za podlegające dyspozycji art. 67 ust. 2 ustawy o radiofonii itelewizji 
 
UCHWAŁA Nr 67 z dnia 23 listopada 1993r. 
- w sprawie powołania Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Rozgłośni 
Regionalnej w   Lublinie 
 
UCHWAŁA Nr 68 z dnia 23 listopada 1993r. 
- w sprawie powołania Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Rozgłośni 
Regionalnej w   Zielonej Górze 
 
UCHWAŁA Nr 68a z dnia 29 listopada 1993r. 
- w sprawie  funduszu dyspozycyjnego w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji  
 
UCHWAŁA Nr 69 z dnia 2 grudnia 1993r. 
- w sprawie powołania Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Rozgłośni 
Regionalnej w   Rzeszowie 
 
UCHWAŁA Nr 70 z dnia 7 grudnia 1993r. 
- w sprawie wpływów abonamentowych dla spółki radiofonii regionalnej w 
Olsztynie na działalność w grudniu 1993r. 
 
 
UCHWAŁA Nr 71 z dnia 9 grudnia 1993r. 
- w sprawie ustalenia wykazu stanowisk kierowniczych w PJO "PRiTV", na których 
stosunek pracy wygasa z dniem wpisania do rejestru Spółek "Telewizja Polska" S.A. 
oraz "Polskie Radio" S.A. 
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UCHWAŁA Nr 72 numer niewykorzystany 
 
UCHWAŁA Nr 73 z dnia 13 grudnia 1993r. 
- w sprawie podziału wpływów abonamentowych uzyskanych przez PJO "PRiTV" w 
listopadzie 1993r. 
 
UCHWAŁA Nr 74 z dnia 15 grudnia 1993r. 
- w sprawie powołania Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Warszawskiej 
Rozgłośni Regionalnej "Radio dla Ciebie" 
 
UCHWAŁA Nr 75 z dnia 15 grudnia 1993r. 
- w sprawie udzielenia koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w 
sieci kablowej dla Mirosława Knocińskiego 
 
UCHWAŁA Nr 76 z dnia 22 grudnia 1993r. 
- w sprawie powołania Rady  Programowej Spółki Akcyjnej "Telewizja Polska" 
 
UCHWAŁA Nr 77 z dnia 22 grudnia 1993r. 
- w sprawie powołania Rady  Programowej Spółki Akcyjnej "Polskie Radio" 
 
UCHWAŁA Nr 78 z dnia 22 grudnia 1993r. 
- w sprawie powołania Rady  Programowej Spółki Akcyjnej "Radio dla Ciebie" 
 
UCHWAŁA Nr 79 z dnia 28 grudnia 1993r.  
- w sprawie uzupełnienia zasad procedury koncesyjnej 
 
UCHWAŁA Nr 80 z dnia 29 grudnia 1993r. 
- w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Biura KRRiTV 
 
UCHWAŁA Nr 80a z dnia 29 grudnia 1993r. 
- w sprawie procedury przyznawania koncesji stacjom Kościoła Katolickiego 
 
Uchwały z 1994 roku 
 
UCHWAŁA Nr 1 z dnia 26 stycznia 1994r. 
- w sprawie podziałów wpływów abonamentowych uzyskanych z kwot 
zainkasowanych przez PJO "PRiTV" i należności na rzecz PJO "PRiTV" od "Poczty 
Polskiej" za m-c grudzień 1993r. 
 
UCHWAŁA Nr 2 z dnia 27 stycznia 1994r. 
- w sprawie udzielenia koncesji na rozpowszechnianie ogólnokrajowego programu 
telewizyjnego Polskiej Telewizji Satelitarnej "POLSAT" 
 
UCHWAŁA Nr 3 z dnia 27 stycznia 1994r. 
- w sprawie przyznania koncesji Polskiej Korporacji Telewizyjnej (Kanał Plus 
Polska) na rozpowszechnianie programu telewizyjnego za pomocą stacji małej mocy 
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UCHWAŁA Nr 3a z dnia 2 lutego 1994r. 
- w sprawie ustalenia obszarów działania dla poszczególnych spółek radiofonii 
regionalnej 
 
UCHWAŁA Nr 4 z dnia 10 lutego 1994r. 
- w sprawie podziału ponadplanowej nadwyżki wpływów abonamentowych 
uzyskanej za m-c grudzień 1993r. 
 
UCHWAŁA Nr 5  z dnia 10 lutego 1994r. 
- w sprawie korekty podziału wpływów abonamentowych ustalonych w Uchwale nr 
65 KRRiTV z dnia 19 listopada 93r. 
 
UCHWAŁA Nr 6 z dnia 17 lutego 1994r. 
- w sprawie udzielenia koncesji na rozpowszechnianie ogólnokrajowego programu 
radiofonicznego za pomocą stacji nadawczej dużej mocy działających w zakresie fal 
UKF spółce Radio-Muzyka-Fakty Sp. z o.o. 
 
UCHWAŁA Nr 7  z dnia 17 lutego 1994r. 
- w sprawie udzielenia koncesji na rozpowszechnianie ogólnokrajowego programu 
radiofonicznego za pomocą stacji nadawczej małej mocy działających w zakresie fal 
UKF Radiu Maryja 
 
UCHWAŁA Nr 8 z dnia 17 lutego 1994r. 
- w sprawie udzielenia spółce Radio Zet koncesji na rozpowszechnianie 
ogólnokrajowego programu radiofonicznego za pomocą stacji nadawczej dużej mocy 
działających w zakresie fal UKF  
 
UCHWAŁA Nr 9 z dnia 28 lutego 1994r. 
- w sprawie udzielenia koncesji Polskiej Telewizji Satelitarnej "POLSAT" na 
rozpowszechnianie ogólnokrajowego programu telewizyjnego 
 
UCHWAŁA Nr 10 z dnia 1 marca 1994r. 
- w sprawie zwrócenia się z prośbą o wyjaśnienie czy art. 7 ust. 2 ustawy o radiofonii 
i telewizji daje podstawę do odwołania przewodniczącego KRRiTV przez organ 
upoważniony do jego powołania 
 
UCHWAŁA Nr 11 z dnia 3 marca 1994r. 
- w sprawie dysponowania funduszem dyspozycyjnym KRRiTV od dnia 1 marca 
1994r. 
 
UCHWAŁA Nr 12 z dnia 8 marca 1994r. 
- w sprawie podziału ponadplanowych wpływów z opłat abonamentowych 
uzyskanych za m-c grudzień 1993r. po korekcie dokonanej w naliczeniach opłat 
przez Dyrekcję Okręgu "Poczta Polska" w Olsztynie 
 
UCHWAŁA Nr 13 z dnia 8 marca 1994r. 
- w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie KRRiTV z dnia 
21 lipca 1993r. w sprawie opłat abonamentowych 
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UCHWAŁA Nr 14 z dnia 10 marca 1994r. 
- w sprawie podziału wpływów zainkasowanych opłat za abonament radiowy i 
telewizyjno-radiowy w m-cu styczniu 1994r. 
 
UCHWAŁA Nr 15 z dnia 10 marca 1994r. 
- w sprawie zmian w uchwale Nr 73 KRRiTV z dnia 13 grudnia 1993r. w sprawie 
podziałów wpływów uzyskanych przez PJO "PRiTV" w listopadzie 1993r. oraz w 
uchwale Nr 1 KRRiTV z dnia 26 stycznia 1994r. w sprawie podziału wpływów 
abonamentowych uzyskanych z kwot zainkasowanych przez PJO "PRiTV" i 
należności na rzecz PJO "PRiTV" od "Poczty Polskiej" za m-c grudzień 1993r. 
 
UCHWAŁA Nr 16 z dnia 11 marca 1994r. 
- w sprawie przyjęcia projektu sprawozdania z rocznej działalności Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji oraz informacji o podstawowych problemach radiofonii i 
telewizji 
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SPIS ROZPORZĄDZEŃ KRAJOWEJ RADY RADIOFONII  
I TELEWIZJI   

 
 
 
Rozporządzenie z 20  maja 1993 r.  (Dz.U. Nr 44, poz.204 z 31 maja 1993 r.) 
- w sprawie zasad działalności reklamowej w programch radiofonii i telewizji; 
 
Rozporządzenie z 2 czerwca 1993 r.  (Dz.U. Nr 52, poz.244 z 23 czerwca 1993 r.) 
- w sprawie zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawie 
udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie prrogramów radiofonicznych 
i telewizyjnych; 
 
Rozporządzenie z 21 lipca 1993 r.  (Dz.U. Nr 75, poz.359 z 14 sierpnia 1993 r. 
- w sprawie opłat abonamentowych za  używanie odbiorników radiofonicznych 
i telewizyjnych; 
 
Rozporządzenie z 13 sierpnia 1993 r.  (Dz.U. Nr 79, poz.375 z 28 sierpnia 1993 r.) 
- w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia , rejestracji i rozprowadzania 
programów w sieciach kablowych, wzoru rejestru i opłat za wpis do rejestru; 
 
Rozporządzenie z 31 sierpnia 1993 r.  (Dz.U.Nr 91, poz.423 z 4 pażddziernika 
1993 r.) 
- w sprawie zakazu sponsorowania określonych audycji i określonych sposobów 
sponsorowania; 
 
Rozporządzenie z 22 września 1993 r.  (Dz.U.Nr 99, poz.456 z 21 pażdziernika 
1993 r.) 
- w sprawie minimalnego udziału audycji producentów krajowych w programach 
radiofonicznych i telewizyjnych; 
 
Rozporządzenie z 8 marca 1994 r.  (przekazane do Urzędu Rady Ministrów w celu 
publikacji w Dzienniku Ustaw) 
- zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie 
odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. 



Załącznik C 

   

 
SPIS OŚWIADCZEŃ KRAJOWEJ RADY RADIOFONII  

I TELEWIZJI   
 
 
 
 
 

Oświadczenie KRR i T  z dnia   5 maja 1993 roku 

Oświadczenie KRR i T  z dnia   10 września 1993 roku 

Oświadczenie KRR i T  z dnia   26 listopada 1993 roku 

Oświadczenie KRR i T  z dnia   16 grudnia 1993 roku 

Oświadczenie KRR i T  z dnia   11 lutego 1994 roku 
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INFORMACJA 
O ABONENTACH RADIOWYCH I TELEWIZYJNYCH 

NA 31 GRUDNIA 1993 ROKU 
ORAZ O PODZIALE WPŁYWÓW ABONAMENTOWYCH 

W 1993 ROKU ORAZ NA 1994 ROK. 
 

 

 

 

1. ABONENCI RADIOWI I TELEWIZYJNI 
 

 Stan abonentów używających zarejestrowane odbiorniki radiofoniczne i 
telewizyjne na dzień 31 grudnia 1993r. (według danych uzyskanych z Centralnego 
Zarządu Poczty Polskiej) przedstawia się następująco: 

 

- abonenci radiowi - 10.887.823
(abonenci zarejestrowani jako abonenci radiowo-
telewizyjni, oraz abonenci posiadający tylko odbiorniki 
radiowe) 

 

- abonenci telewizyjni - 10.099.171
(abonenci posiadający telewizor lub telewizor i 
odbiornik radiowy) 

 

 

natomiast na dzień 31 grudnia 1992 roku stan ten wynosił odpowiednio: 

  

- abonenci radiowi - 10.916.627

- abonenci telewizyjni - 10.042.508
 

 Jak z powyższego wynika, w 1993 roku nastąpił ogólny spadek stanu abonentów 
radiowych o 28.804, czyli o 0.3%, natomiast stan abonentów telewizyjnych wzrósł o 
56.663, czyli o 0.6%. 
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 Stan abonentów należy rozpatrywać w powiązaniu z posiadanym przez 
abonentów sprzętem, za który wnoszą opłaty, a mianowicie: 

 

 1992 r. 1993 r.

- abonenci posiadający wyłącznie odbiornik 
radiowy 

874.119 788.652

- abonenci posiadający telewizor i odbiornik 
radiowy, bądź tylko telewizor 

10.042.508 10.099.171

 

 Jak już wyżej wspomniano, nastąpił przyrost abonentów posiadających 
telewizor, bądź radio i telewizor, natomiast nastąpił spadek stanu abonentów 
posiadających tylko odbiorniki radiowe - aż o 85.467. Zjawisko to wystąpiło w 
znacznym stopniu na wsi - spadek o 24.036, tj. o 12,3% a w mieście o 61.431, czyli o 
9,1%. Od wielu lat daje się zaobserwować, iż przybywa liczba abonentów 
posiadających zarówno radio jak i telewizor, natomiast zmniejsza się liczba 
gospodarstw domowych wyposażonych tylko w odbiornik radiowy. 

 

 Wśród abonentów posiadających zarejestrowane odbiorniki czy to telewizyjne i 
radiofoniczne, czy też tylko radiofoniczne do 1993 roku można było wyodrębnić trzy 
grupy abonentów: 

1. uiszczających pełne opłaty abonamentowe 

2. zwolnionych od opłat 

3. uiszczających opłaty zaniżone 

 I tak, wśród abonentów posiadających wyłącznie odbiorniki radiofoniczne 
wielkości te w 1993 roku i dla porównania w 1992 roku przedstawiają się 
następująco: 

 

 1992 r. 1993 r.     %  

Abonenci radiowi 874.119 788.652  90,2
w tym:   

- miasto 678.488 617.057  90,9

- wieś 195.631 171.595  87,7

w tym:   

a) uiszczający pełne opłaty abonamentowe 754.388 677.615  89,8

b) zwolnieni od opłat 105.755 99.446  94,0

c) uiszczający opłaty zniżone 13.976 11.591  82,9
 

natomiast wśród abonentów posiadających jednocześnie telewizor i radioodbiornik 
wielkości te przedstawiają się następująco: 
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Abonenci telewizyjni 10.042.508 10.099.171  100,6
w tym:   

- miasto 7.056.776 7.113.552  100,8

- wieś 2.985.732 2.985.619  100,0

w tym:   

a) uiszczający pełne opłaty abonamentowe 8.785.729 8.798.201  100,1

b) zwolnieni od opłat 992.511 1.063.592  107,2

c) uiszczający opłaty zniżone 264.268 237.378  89,8
 

 Z  powyższych  danych  wynika,  że  mimo  ogólnego  wzrostu  w  stosunku  do 
1992  roku  liczby  abonentów  posiadających  odbiorniki  radiowe  i  telewizyjne,  w 
grupie osób uiszczających pełne opłaty wzrost ten jest nieznaczny, bo tylko o 12.472, 
czyli o 0,1%. 

 Zaobserwowano natomiast znaczny wzrost liczby abonentów, korzystających ze 
zwolnienia z opłat na mocy obowiązujących przepisów. Wśród abonentów 
telewizyjnych wzrost ten jest dość znaczny, bo aż o 7,2% czyli o 71.081 abonentów. 
Powyższe wynika z faktu wejścia w życie Rozporządzenia Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji z dnia 21 lipca 1993 roku w sprawie opłat abonamentowych 
za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Rozporządzenie to 
stanowi, iż między innymi osoby, które otrzymują stały zasiłek z pomocy społecznej 
są zwolnione od opłat za abonament rtv. Niemal we wszystkich województwach 
wzrosła liczba abonentów korzystających z przywileju zwolnienia od opłat za 
abonament, jednakże w województwach, gdzie istnieje największe bezrobocie wzrost 
ten jest bardzo duży. Poniższe dane ilustrują skalę wzrostu abonentów zwolnionych 
od opłat, na przykładzie kilku województw: 

 

  1992 r. 1993 r.

- województwo bydgoskie  43.052 54.362

- województwo ostrołęckie  6.123 7.826

- województwo przemyskie  5.111 6.219

- województwo suwalskie  6.700 7.056

- województwo koszalińskie  8.151

 

 W związku z wejściem w życie ustawy o radiofonii i telewizji, a także wyżej 
wspomnianego rozporządzenia Krajowej Rady i Radiofonii i Telewizji, prawo do 
bezpłatnego abonamentu rtv utracili pracownicy, a także emeryci i renciści PR i TV. 
Ponadto utracili prawo do zniżkowej opłaty za abonament rtv pracownicy resortu 
łączności (opłata wynosiła 10 zł. rocznie). 
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 A zatem, w/w grupy abonentów winny wnosić opłaty za używanie odbiorników 
radiofonicznych i telewizyjnych. W związku z tym, przy założeniu, iż opłaty te są 
wnoszone, struktura stanu abonentów ukształtuje się następująco: 

 1992 r. 1993 r.

Abonenci radiowi 10.916.627 10.887.823

a) uiszczający pełne opłaty abonamentowe 9.540.117 9.724.785
w tym:  

pracownicy łączności - 248.969

b) zwolnieni od opłat 1.098.266 1.163.038

c) uiszczający opłaty zniżone 278.244 -
  

Abonenci telewizyjni 10.042.508 10.099.171

a) uiszczający pełne opłaty abonamentowe 8.785.729 9.035.579
w tym:  

pracownicy łączności - 237.378

b) zwolnieni od opłat 992.511 1.063.592

c) uiszczający opłaty zniżone 264.268 -
 

 Z powyższego zestawienia wynika, że mimo ogólnego spadku stanu abonentów 
radiowych i minimalnego wzrostu abonentów telewizyjnych, na skutek 
wprowadzenia w życie przepisów prawnych znoszących przywileje bezpłatnych, 
bądź ulgowych opłat za abonament rtv - liczba abonentów uiszczających pełne 
opłaty wzrosła i jest wyższa w porównaniu z 1992 rokiem. W 1992 roku abonenci 
radiowi uiszczający pełne opłaty, stanowili 87,4% abonentów posiadających 
zarejestrowane odbiorniki, a abonenci telewizyjni 87,5%, natomiast już na koniec 
1993 roku wielkości te kształtowały się odpowiednio: 

- abonenci radiowi uiszczający pełne opłaty stanowią: 89,3% abonentów 
posiadających zarejestrowane odbiorniki, 

- abonenci telewizyjni uiszczający pełne opłaty stanowią: 89,5% abonentów 
telewizyjnych posiadających zarejestrowane odbiorniki. 

 Zwiększyła się liczba abonentów korzystających z przywileju bezpłatnego 
abonamentu rtv. Jednakże, osoby zwolnione od uiszczania opłat za używanie 
odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych nie są tym samym zwolnione od 
obowiązku rejestrowania posiadanych odbiorników. A więc grupa abonentów 
zwolnionych z opłat stanowiła w 1992 r. 10.1 % radiowych ogółem , natomiast w 
1993 roku już 10,7%. W grupie abonentów telewizyjnych udział ten przedstawia się 
następująco: w 1992 roku - 9,9%, a w 1993 roku - 10,5%. 
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2. PODZIAŁ WPŁYWÓW ABONAMENTOWYCH W 1993R. 
 ORAZ PODZIAŁ PLANOWANYCH WPŁYWÓW 
 ABONAMENTOWYCH  NA 1994R. 
 
2.1. Uwagi wstępne 
 
 W 1993r. po wejściu w życie ustawy o radiofonii i telewizji, jeszcze przez okres 
6 miesięcy podziału wpływów abonamentowych dokonywano na zasadach 
obowiązujących w państwowej jednostce organizacyjnej "Polskie Radio i Telewizja" 

 

 Krajowa Rada na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 1993r. postanowiła: 

1. przedłużyć na dotychczasowych warunkach umowy, do dnia 31 grudnia 1993r. 
przekazywanie wpływów abonamentowych przez Dyrekcje Okręgu "Poczta Polska" 
na rachunek państwowej jednostki organizacyjnej "Polskie Radio i Telewizja". 

2. dokonywać comiesięcznych, wiążących uzgodnień kwot przekazanych na 
rachunek p.j.o. "PR i TV" z wpływów abonamentowych. 

 

 Z chwilą przekształcenia trzech rozgłośni regionalnych w spółki akcyjne 
publicznej radiofonii regionalnej - co notuje się na dzień 1 października 1993r.- o 
podziale wpływów abonamentowych decydowała Krajowa Rada w podejmowanych 
uchwałach. 

Decyzje o podziale wpływów abonamentowych zainkasowanych za 1993r. zapisano 
w następujących uchwałach Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ( zał. A ) : 

- uchwała nr 65 z dnia 19 listopada 1993r. w sprawie podziału wpływów 
 abonamentowych w 1993r. 

- Uchwała nr 70 z dnia 7 grudnia 1993r. w sprawie wpływów abonamentowych 
 dla Spółki radiofonii regionalnej w Olsztynie na działalność w grudniu 1993r. 

- Uchwała nr 73 z dnia 13 grudnia 1993r. w sprawie podziału wpływów 
 abonamentowych uzyskanych przez p.j.o. "PRiTV" w listopadzie 1993r. 

- Uchwała nr 1 z dnia 26 stycznia 1994r w sprawie podziału wpływów 
 abonamentowych uzyskanych z kwot zainkasowanych przez p.j.o. "PRiTV" i 
 należności na rzecz p.j.o. "PRiTV" od Poczty Polskiej za miesiąc grudzień 
1993r. 

- Uchwała nr 4 z dnia 10 lutego 1994r. w sprawie podziału ponadplanowej 
 nadwyżki wpływów abonamentowych uzyskanej za miesiąc grudzień 1993r. 

- Uchwała nr 5 z dnia 10 lutego 1994r. w sprawie korekty podziału wpływów 
 abonamentowych ustalonych w uchwale nr 65 Krajowej Rady z dnia 19 
listopada  1993r. 
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2.2. Wpływy abonamentowe zainkasowane za 1993rok 
 

1. Wpływy abonamentowe zainkasowane za opłaty radiowe i radiowo-
telewizyjne za 1993 rok łącznie stanowią k w o t ę  3.476.684 mln zł 
z tego: 

a) w okresie od stycznia do 30 września 1993r. 

 zainkasowano wpływy w kwocie    2.362.884 mln zł 

 Decyzje w sprawie ich podziału podejmowało kierownictwo p.j.o. "PRiTV" w 
 oparciu o udział procentowy zatwierdzony w planie wpływów abonamentowych 
 na 1993r. 

b) w okresie od 1 października do końca 1993 r. 

 wpływy abonamentowe zainkasowane stanowiły kwotę  1.113.800 mln. zł 

 a decyzje w sprawie podziału tej kwoty na p.j.o. "PRiTV' oraz Spółki radiofonii 
 regionalnej podejmowała Krajowa Rada w w/w uchwałach . 

 

2. Z całej kwoty wpływów abonamentowych w 1993r. przypada na rzecz: 
 - państwowej jednostki organizacyjnej "Polskie Radio i Telewizja" 

 kwota         3.386.181 mln. zł. 

 co stanowi 97,40 % ogólnej kwoty wpływów za rok. 

-  spółek publicznej radiofonii i telewizji  

 kwota                90.503 mln zł. 

 co stanowi 2,60 % rocznej kwoty wpływów abonamentowych. 

3. Realizacja "kasowych" wpływów abonamentowych na rachunek bankowy 
 p.j.o.  "PRiTV" w poszczególnych miesiącach roku 1993 przedstawia 
 tabela: 

Środki z wpływów abonamentowych zainkasowanych za 1993r. naliczone dla 
państwowej jednostki organizacyjnej "Polskie Radio i telewizja" oraz spółek 
publicznej radiofonii regionalnej (wg realizacji kasowej na rachunku 
bankowym p.j.o.). 

 

 

 
            W mln. zł 

Miesiąc kwota ogółem p.j.o. "PRiTV" spółki 

STYCZEŃ       87.811           87.811  x 

LUTY     231.046          231.046  x 

MARZEC       286.198            286.198  x 
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KWIECIEŃ       290.551            290.551  x 

MAJ                                   293.291            293.291 x 

CZERWIEC       263.173            263.173 x 

LIPIEC       315.277            315.277 x 

SIERPIEŃ       262.557            262.557 x 

WRZESIEŃ       332.979            332.979 x 

PAŹDZIERNIK       284.165            280.383 3.782 

LISTOPAD       337.712            318.274 19.439 

GRUDZIEŃ       491.923            424.641 67.282 

RAZEM ROK    3.476.684         3.386.181 90.503 

 

 

2.3. Podział wpływów abonamentowych w ramach p.j.o. "PR i TV" 
 

 Podział środków finansowych z wpływów abonamentowych w 1993r. w ramach 
p.j.o. "PRiTV" dokonywano w sposób następujący: 

 

Wpływy abonamentowe p.j.o. "PRiTV" ogółem    3.386.181 mln zł 

 z tego: 

1) płatności scentralizowano na szczeblu Biura Księgowości p.j.o. (opłaty na rzecz 
 PAP  i tantiemy tzw. "Małe prawa" na rzecz ZAIKS-u)    90.091 mln. zł 

2) koszty funkcjonowania jednostek pomocniczych pjo "PRiTV" (OBOP, 
 Inspektorat BHP, Dyrekcja Ekon.-Finans.) oraz koszty związane z 
 przekształcaniem jednostek  radiowych i telewizyjnych w spółki    43.889 mln zł 

3) na finansowanie kosztów działalności programowej radia i telewizji  

          2.845.890 mln zł 

 w tym: 

 radio           840.668 mln. zł 

 telewizja        2.005.222 mln zł 

4) odpis na fundusz rozwoju naliczony w wysokości 12 % od ogółem  

            406.311 mln. zł 

 

2.4. Podział wpływów abonamentowych na 1994 rok. 
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 Podział wpływów abonamentowych na 1994 rok zatwierdzony uchwałą nr 52 
Krajowej Rady z dnia 15 października 1993 r. ( zał. A ) wraz z uzasadnieniem do 
uchwały odpowiada wymogom jakie w nowych warunkach organizacyjnych i 
finansowo-ekonomicznych będą stawiane przekształconym w Spółki - Rozgłośniom 
Regionalnym, Polskiemu Radiu i Telewizji Polskiej. 

 

 Podział wpływów abonamentowych opiera się na następujących ogólnych 
założeniach: 

 

1) struktura podziału środków finansowych z opłat abonamentowych między 
 jednostkami publicznej radiofonii oraz telewizję wynika ze struktury opat 
 abonamentowych za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych. 

2)  prognoza dochodów z opat abonamentowych oparta została na założeniu, że 

- stan abonentów będzie wyższy w 1994r. (o pracowników resortu łączności i 
 pracowników PRiTV) od stanu za 1993r. 

- opłaty abonamentowe utrzymane przez cały rok w wysokości 15.000 zł za 
 odbiornik radiowy i 45.000 zł za odbiorniki radiowy i telewizyjny (wysokość 
 stawki dotyczy jednego miesiąca). 

- założono również nieznaczny bo 5% ubytek wpływów z powodu użytkowników 
 niepłacących. 

3) z obliczeń dotyczących przychodów z opłat abonamentowych wynika, że w 
1994  roku możliwe do osiągnięcia wpływy brutto wyniosą:   4.734 mld 
zł 
4) wynagrodzenie (tzw prowizja) dla Urzędów Poczty Polskiej za pobieranie opłat 
 abonamentowych w wysokości 6,8% od wpływów brutto co daje kwotę 

          320 mld zł 

5) wpływy abonamentowe netto /3-4/ stanowi kwotę   4.414 mld zł 

 

 Globalna kwota 4.414 mld zł dotyczy wyłącznie wpływów z opłat 
abonamentowych za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych nie 
uwzględnia przychodów z tytułu kar za zwłokę, kar za nierejestrowane odbiorniki i 
przychodów od kapitalizacji wpływów na koncie bankowym. 

 Kwota ta jest wyższa od przychodów zrealizowanych za 1993 r. o 30%. 
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6) Z ogólnej kwoty wpływów abonamentowych przyjętej do planu na 1994 r. 
przypada na: 

Nazwa jednostki  Udział %%  

planowanych wpływów 

 Planowana kwota 

 w mld zł 

a) Telewizja Polska S.A.  67,00  2.957

b) Jednostki publicznej 
radiofonii 

 33,00  1.457

OGÓŁEM  100,00  4.414
 

 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w ramach puli wpływów przypadających 
dla Spółki Akcyjnej "Telewizja Polska" - określiła 25% wpływów abonamentowych 
dla terenowych oddziałów Spółki (Ośrodków terenowych). 

 W ramach kwoty planowanej dla jednostek publicznej radiofonii wydzielono dla 
Polskiego Radia S.A. i poszczególnych Spółek radiofonii regionalnej: 

 

Jednostki radiofonii publicznej  Udział %% 

planowanych wpływów 

 Planowana kwota 

w mld zł. 

RAZEM  33,00  1.457 
z tego:     

I. Polskie Radio S.A.  19,144  845 

II. Spółki radiofonii regionalnej  13,856  612 

z tego:     

1. Białystok  0,770  34 

2. Bydgoszcz  0,816  36 

3. Gdańsk  0,544  24 

4. Katowice  1,010  45 

5. Kielce  0,906  40 

6. Koszalin  0,702  31 

7. Kraków  0,816  36 

8. Lublin  1,010  45 

9. Łódź  0,906  40 

10. Olsztyn  0,816  36 

11. Opole  0,702  31 

12. Poznań  0,906  40 

13. Rzeszów  0,816  36 

14. Szczecin  0,702  31 
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15. Warszawa  0,861  38 

16. Wrocław  0,861  38 

17. Zielona Góra  0,702  31 

 

 W ramach kwoty 845 mld zł. planowanych do dyspozycji Polskiego Radia S.A. 
uwzględniono finansowanie orkiestr Polskiego Radia i Telewizji. 

 

7) W podziale wpływów abonamentowych na Spółki regionalne i Polskie Radio 
uwzględniono standardowe potrzeby poszczególnych jednostek i zgłoszone 
zapotrzebowanie na nowe zamierzenia rozwojowe. Na podstawie analizy finansowej 
działalności bieżącej, zamierzeń inwestycyjnych i programowych każdej rozgłośni, 
ustalono wielkości przyznanych środków finansowych i na ich bazie naliczono 
procentowy udział każdej Spółki w globalnych wpływach abonamentowych 
planowanych na 1994 rok. 

 

 

2.5. Realizacja wpływów abonamentowych przekazanych na rachunek 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w okresie od początku roku do 
4 marca 1994 roku. 
 

1. Za okres od początku roku do 4 marca br. przychody ( netto po potrąceniu 
 prowizji dla "PP") zainkasowane z tytułu opłat abonamentowych za radio i 
 telewizor oraz odsetki za zwłokę, opłaty za rejestrację odbiorników i kary za 
 niezarejestrowane odbiorniki oraz przychody od kapitalizacji wpływów 
 stanowią kwotę 

          858.196 mln zł. 
2. Z powyższej kwoty rozdysponowano na Spółki publicznego radia i telewizję 

         kwotę  843.267 mln zł. 
 co stanowi 19,10% globalnie planowanej kwoty na 1994 r. 

 

3. Naliczania wpływów dla poszczególnych jednostek dokonano w oparciu o 
 procentowy udział spółek uchwalony przez KRR i T (uchwała nr 52 z dnia 15 
 października 1993r.). Realizacja środków finansowych dla poszczególnych 
 Spółek radia i telewizji przedstawia się następująco: 
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Spółki Udział %%  

planowanyc
h wpływów 

Plan roczny 

 wpływów  

w mln zł. 

Rozdzielono

 na Spółki 

 w mln zł. 

Stopień 

 realizacji 
planu  

w % 

RAZEM 100,00 4.414.000 843.267 19,10 
z tego:  

a)Telewizja Polska 67,00 2.957.000 564.989 19,11 

b)Jednostki 
publicznego radia 

33,00 1.457.000 278.278 19,10 

z poz.b przypada:  

c)Polskie Radio 19,144 845.000 161.436 19,10 
d)Spółki regionalne  

1. Białystok 0,770 34.000 6.493 19,10 

2. Bydgoszcz 0,816 36.000 6.881 19,10 

3. Gdańsk 0,544 24.000 4.588 19,12 

4. Katowice 1,010 45.000 8.554 19,01 

5. Kielce 0,906 40.000 7.641 19,10 

6. Koszalin 0,702 31.000 5.921 19,10 

7. Kraków 0,816 36.000 6.881 19,11 

8. Lublin 1,010 45.000 8.553 19,01 

9. Łódź 0,906 40.000 7.640 19,10 

10. Olsztyn 0,816 36.000 6.881 19,11 

11. Opole 0,702 31.000 5.921 19,10 

12. Poznań 0,906 40.000 7.641 19,10 

13. Rzeszów 0,816 36.000 6.882 19,12 

14. Szczecin 0,702 31.000 5.921 19,10 

15. Warszawa 0,861 38.000 7.261 19,11 

16. Wrocław 0,861 38.000 7.261 19,11 

17. Zielona Góra 0,702 31.000 5.922 19,10 

 

 Stan zasilenia jednostek publicznej radiofonii i telewizji w środki finansowe z 
tytułu gromadzonych na rachunku Krajowej Rady wpływów abonamentowych 
należy uznać za zadawalający. 
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 Według informacji Centralnego Zarządu "Poczta Polska" jednorazowo za cały 
rok wpłaciło 915.948 abonentów, co przeliczając po 540.000 zł daje kwotę ok. 
494.600 mln zł brutto a po odliczeniu prowizji pobranej przez "PP" w wysokości 
7,09% tj. kwoty 35.067 mln. zł - na rachunek Krajowej Rady wpłynęła kwota 
459.533 mln zł. Udział rocznych opłat (netto) w planowanej kwocie 
stanowi 10,41%. 

 

2.6. Wyodrębniony rachunek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na wpływy 
abonamentowe z opłat za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych. 
 

 Zgodnie z art. 49 ust. 5 ustawy z dnia 29 grudnia 1992r. o radiofonii i telewizji - 
wpływy z opłat abonamentowych jednostki "Poczty Polskiej" przekazują na 
wyodrębniony rachunek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Takie operacje 
finansowe zaczęto realizować od początku bieżącego roku. 

 Ponieważ Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest jednostką budżetową 
zaproponowano utworzenie środka specjalnego pod nazwą "Środki na działalność 
publicznej radiofonii i telewizji". W tej sprawie zostało skierowane pismo 
przewodniczącego Krajowej Rady do Ministra Finansów. 

 Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 18 stycznia 1994 r.  przedstawiło 
negatywne stanowisko w tej sprawie, informując, że nie ma podstaw prawnych do 
objęcia wyodrębnionego rachunku Krajowej Rady przepisami przewidzianymi 
prawem budżetowym w zakresie środków specjalnych. 

 W związku z tym w dalszym ciągu pozostaje nierozwiązany problem: 

- ewentualnego salda wpływów abonamentowych na zakończenie okresu 
obrachunkowego (bilansu rocznego), 

- zasilenie w środki finansowe z opłat abonamentowych Spółek na początku każdego 
rozpoczynającego się roku z powodu późniejszego przekazywania - zgodnie zresztą 
z terminem wnoszenia przez abonentów opłat - przez Urzędy "PP" wpływów 
abonamentowych. 

 

 
 


