
   

   

Załącznik A 

 

 

 

 

 

 

JEDNOSTKI PODLEGŁE I NADZOROWANE PRZEZ 
PRZEWODNICZĄCEGO KRRiT 

 

 Zgodnie z Ustawą o radiofonii i telewizji (art. 63 pkt 4), Krajowa Rada Radiofonii i 
Telewizji sprawuje funkcję organu założycielskiego do przedsiębiorstw państwowych oraz 
uprawnienia nadzorcze w stosunku do jednostki badawczo-rozwojowej. W 1993 roku  
funkcjonowały dwa przedsiębiorstwa („WIFON” Przedsiębiorstwo Nagrań Wideo-
Fonicznych; Biuro Studiów i Projektów Radia i Telewizji) oraz jednostka naukowo-
badawcza:- Centrum Naukowo-Badawcze Techniki Radia i Telewizji „CENRIT”. 

 Przedmiotem działalności „WIFONU” jest działalność wydawnicza, produkcyjna i 
handlowa w zakresie  kaset magnetofonowych i płyt kompaktowych. Od 26 marca 1992 w 
Przedsiębiorstwie jest realizowany program naprawczy pod zarządem komisarycznym, 
wprowadzonym  decyzją poprzedniego organu założycielskiego - Komitetu ds. Radia i 
Telewizji. 

 Trzeci rok działalności pod zarządem komisarycznym, „WIFON” zakończył stratą w  
wysokości 457 mln (starych) zł. W porównaniu do 1993 roku wartość produkcji spadła o 16% 
przy równoczesnym spadku kosztów o 1 pkt. Zatrudnienie wzrosło z 26 do 27 etatów. 

 Sytuacja przedsiębiorstwa jest bardzo trudna z powodu braku środków obrotowych. 

Do uregulowania są wysokie zaległe zobowiązania wobec budżetu, ZUS-u i innych 
podmiotów gospodarczych. Częściowa regulacja zaległych zobowiązań wraz z ustawowymi 
odsetkami wpływa na brak środków obrotowych. 

 W grudniu 1994 r. Przewodniczący KRRiT podjął decyzję przedłużenia okresu 
naprawczego do 30 czerwca 1995 roku. Wystąpił jednocześnie do Ministra Finansów z 
prośbą o kontrasygnatę, motywując decyzję potrzebą przedłużenia okresu naprawczego na 
czas prac związanych z przeprowadzeniem niezbędnej procedury przekształceniowej. 
Decyzja została podpisana 28 grudnia 1994 r. W styczniu 1995 r. Przewodniczący KRRiT 
powołał Zespół Przygotowawczy do Przekształceń Przedsiębiorstwa „WIFON”, który ma 
wydać opinię niezbędną do podjęcia decyzji. 
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2. Zmieniająca się sytuacja na rynku inwestycyjnym spowodowała zmianę priorytetu zadań 
realizowanych przez Biuro Studiów i Projektów Radia i Telewizji. W efekcie głównymi 
zadaniami realizowanymi w 1994 roku były: 

- prace modernizacyjne i remontowe;  

- prace z zakresu zastępstwa inwestorskiego  prowadzone  w  imieniu  klientów  (gotowe 
obiekty pod  klucz). 

 Przedsiębiorstwo wypracowało za 1994 rok zysk netto w wysokości 122 mln. zł. i 
stanowi on 20% zysku z poprzedniego roku. Wartość produkcji sprzedaży zmalała o 5%, a 
poziom kosztów wzrósł o 1,3% w porównaniu z 1993 r. Wydajność pracy wzrosła o 17%, 
przy jednoczesnym zmniejszeniu zatrudnienia o 20%. Biuro Studiów regularnie płaci podatki. 

Ze względu na brak swobody finansowania i przerost zatrudnienia oraz formalne (status 
przedsiębiorstwa) niezbędne są przekształcenia własnościowe Biura. Trwają prace 
przygotowawcze do stworzenia koncepcji tych przekształceń. 

3. Centrum Naukowo-Badawcze Radia i Telewizji przy zmniejszonym zatrudnieniu o 8,5% 
uzyskało przychody 23.170 mln zł. (w starych złotych), przy wzroście kosztów o 3,6%. Zysk 
netto wyniósł 299 mln zł.. 

II Fundacja Telewizji Koszalin 

 Fundacja Telewizji Koszalin zgłosiła wniosek o otwarcie likwidacji w Sądzie 
Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy. 

Zgodnie z § 9 Statutu Fundacji, decyzję w sprawie likwidacji podejmuje Przewodniczący 
Komitetu ds. Radia i Telewizji . Wymieniony Komitet został zniesiony 28 lutego 1993 roku a 
po zniesieniu Komitetu ds. Radia i Telewizji, likwidator nie wnioskował wprowadzenia 
zmiany w Statucie Fundacji regulującej, kto jest następcą prawnym po Komitecie odnośnie 
likwidacji Fundacji. W tej sytuacji, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie jest następcą 
prawnym Przewodniczącego Komitetu w przedmiocie likwidacji podmiotów, jakim jest 
Fundacja. Art. 63 Ustawy o radiofonii i telewizji przekazuje enumeratywnie określone 
uprawnienia Przewodniczącego Komitetu Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji oraz jej 
Przewodniczącemu, nie wymieniając działalności związanej z podmiotami, jakim jest 
Fundacja. 

 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wystąpiła więc 6 grudnia 1994 roku do Sądu 
Rejonowego, który wydał postanowienie o otwarciu likwidacji, z wnioskiem o wyjaśnienie 
przedmiotowej sprawy. 

 

 



   

   

Załącznik  B 
 
 
 
 
 
 

I N F O R M A C J A  
O  ABONENTACH  RADIOWYCH  I  TELEWIZYJNYCH 

NA  31  GRUDNIA  1994  ROKU 
 

 

  Stan abonentów używających zarejestrowane odbiorniki radiofoniczne i 
telewizyjne na dzień 31 grudnia 1994 [ według danych uzyskanych z Centralnego Zarządu 
Poczty Polskiej ] przedstawia się następująco: 

 

- abonenci radiowi          10.665.125  

   [abonenci zarejestrowani jako abonenci radiowo- 

    telewizyjni, oraz abonenci posiadający tylko odbiorniki 

    radiowe] 

 

- abonenci telewizyjni             9.968.971 

   [abonenci posiadający telewizor lub telewizor i  

     odbiornik radiowy] 

 

natomiast na dzień 31 grudnia 1993 roku stan ten wynosił odpowiednio: 

 

- abonenci radiowi           10.899.586 

 

- abonenci telewizyjni          10.110.791 

 

  Jak z powyższego wynika, w 1994 roku nastąpił ogólny spadek stanu 
abonentów radiowych o 234.461, czyli o 2,2%, oraz stan abonentów telewizyjnych o 
141.820 czyli o 1,4%.  
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  W 1993 roku obserwowano również ogólny spadek stanu  abonentów, 
jednakże zjawisko to było znacznie niższe niż w omawianym 1994 roku, a mianowicie: 
spadek stanu abonentów radiowych wówczas wynosił 28.804, czyli o 0,3% , a abonentów 
telewizyjnych o 56.663, czyli o 0,6%. 

  Stan abonentów należy rozpatrywać przede wszystkim w powiązaniu z 
posiadanym przez abonenta sprzętem, za który abonent wnosi odpowiednie opłaty.  

Opłaty wnoszone są za używanie: 

- odbiornika radiofonicznego, 

- odbiornika telewizyjnego bądź odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego 

A zatem, stan abonentów w tych przedziałach [ dla porównania również w 1993 roku] 
przedstawia się następująco: 

 

                1993 rok               1994 rok 

- abonenci posiadający wyłącznie odbiornik   

   radiowy          788.795                  696.154 

   

- abonenci posiadający telewizor i odbiornik   

  radiowy, bądź tylko telewizor                       10.110.791                     9.968.971 

 

  Jak już wyżej wspomniano,  w 1994 roku nastąpił ogólny spadek stanu 
abonentów posiadających telewizor, bądź radio i telewizor, jednakże zaobserwowano również 
spadek stanu abonentów  posiadających tylko odbiorniki radiofoniczne - aż o 92.641. 

Zjawisko to wystąpiło  w znacznym stopniu na wsi,  ale i w mieście również. 

 

I tak, w 1994 roku spadek  stanu abonentów posiadających tylko odbiorniki radiofoniczne 
wyniósł: 

- na wsi  o 80.411, czyli spadek o 13,1% 

- w mieście o 12.230, czyli o 7,1% 

 

  Od kilku lat obserwuje się, iż stale zmniejsza się liczba gospodarstw 
domowych wyposażonych tylko w odbiornik radiofoniczny. 

  Wśród abonentów posiadających zarejestrowane odbiorniki czy to telewizyjne, 
czy też radiofoniczne, w 1994 roku można było wyodrębnić tylko dwie grupy abonentów: 

1. uiszczających opłaty abonamentowe 

2. zwolnionych od opłat 
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I tak wśród abonentów posiadających wyłącznie odbiorniki radiofoniczne wielkości te w 
1994 roku i dla porównania w 1993 roku przedstawiają się następująco: 

 

 1993 rok 1994  rok % 

 

Abonenci radiowi 

 

788.795 

 

696.154 

 

88,2 

w tym: 

- miasto 

 

617.147 

 

536.736 

 

86,9 

- wieś 171.648 159.418 92,9 
    

w tym:    

a/ uiszczający pełne opłaty 689.349 597.769 86,7 

b/  zwolnieni od opłat   99.446   98.385 98,9 

 

natomiast wśród abonentów posiadających jednocześnie telewizor i radioodbiornik wielkości 
te przedstawiają się następująco: 

 

 1993 rok 1994 rok % 

    

Abonenci telewizyjni 10.110.791 9.968.971 98,6 

    

w tym:    

- miasto 7.121.403 7.024.187 98,6 

- wieś 2.989.388 2.944.784 98,5 

    

w tym:    

a/ uiszczający pełne opłaty 9.047.199 8.823.891 97,5 

b /zwolnieni od opłat 1.063.592 1.145.080 107,7 

 

  Podobnie jak w 1993 roku, tak też i w 1994 roku zaobserwowano znaczny 
wzrost liczby abonentów, korzystających ze zwolnienia z opłat za abonament rtv na mocy 
obowiązujących przepisów. Wśród abonentów telewizyjnych wzrost ten jest bardzo duży, bo 
aż o 7,7%, czyli o 81.488 abonentów. Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
z dnia 21 lipca 1993 roku wprowadziło w życie przepis, który zwalnia z opłat osoby 
pobierające stały zasiłek z pomocy społecznej. 
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  O skali wzrostu liczby abonentów korzystających ze zwolnień z opłat za 
abonament rtv świadczą dane liczbowe z niektórych tylko województw: 

 

    Abonenci radiowi      1993 rok    1994 rok  % 

 

- województwo białostockie      21.261                 26.453                   124,4 

- województwo elbląskie                                  18.227                          27.620                 151,5 

- województwo sieradzkie                                  5.312                            7.990            150,4 

- województwo przemyskie                               6.702                             8.074                 120,5 

 

 

    Abonenci telewizyjni 

 

- województwo legnickie                                  9.171                            12.112                   132,1 

- województwo włocławskie                           7.478                             11.428                    152,8
  

  Od 1 stycznia 1995 roku obowiązują również przepisy, które wprowadziły w 
życie przywilej do korzystania z bezpłatnego abonamentu rtv tym osobom, które ukończyły 
75 rok życia. Za niniejszą decyzją przemawiały względy społeczne , mimo, iż powyższy 
przepis spowoduje następny wzrost grupy osób zwolnionych od opłat abonamentowych za 
używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. 

 

  Osoby zwolnione od uiszczania opłat za używanie odbiorników 
radiofonicznych bądź telewizyjnych  nie są tym samym zwolnione od obowiązku 
rejestrowania  posiadanych odbiorników. A więc grupa abonentów zwolnionych z opłat 
stanowiła w 1993 roku 10,7% radiowych ogółem, natomiast w 1994 roku już 11,7%. W 
grupie abonentów telewizyjnych udział ten przedstawia się następująco: w 1993 roku - 
10,5%, a w 1994 roku 11,5%. 

  W 1993 roku abonenci radiowi uiszczający opłaty za używanie odbiorników 
radiofonicznych stanowili 89,3% abonentów posiadających zarejestrowane odbiorniki, a 
abonenci telewizyjni 89,5% , natomiast już na koniec 1994 roku wielkości te kształtowały 
się następująco: 

 

- abonenci radiowi uiszczający pełne opłaty stanowią: 88,3% abonentów posiadających 
zarejestrowane odbiorniki, 

 

- abonenci radiowi uiszczający pełne opłaty stanowią: 88,5% abonentów telewizyjnych 
posiadających zarejestrowane odbiorniki.
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  W 1994 roku , upoważnieni  pracownicy „Poczty Polskiej” , rozpoczęli 
przeprowadzanie kontroli,  mającej na celu  wyeliminowanie używania przez abonentów 
odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych bez rejestracji, a co za tym idzie, bez 
dokonywania odpowiednich opłat za abonament rtv. 

Powołano 119 kontrolerów, którzy  wykryli u abonentów  używane, lecz nie zarejestrowane: 

 

- odbiorniki telewizyjne   -   247 sztuk 

- odbiorniki radiowe         -   279 sztuk 



   

   

Załącznik C 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE O OPŁATACH ABONAMENTOWYCH  

I ICH PODZIALE MIĘDZY SPÓŁKI PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

 Niniejsza część raportu przedstawia finansowe rozliczenie wpływów uzyskanych z 
opłat abonamentowych(netto tj. po odliczeniu prowizji na rzecz Poczty Polskiej)  za używanie 
odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych  oraz pozostałych przychodów  zgromadzonych 
na wyodrębnionym rachunku KRRiT  w okresie od 1 stycznia  do 31 grudnia 1994 r.  oraz  
rozdysponowania  tych wpływów na spółki publicznej radiofonii i telewizji w okresie 
rozliczeniowym. 

 Wykonanie postanowień zawartych w art. 49 i art. 50 ustawy o radiofonii i telewizji z 
dnia 29 grudnia 1992 roku (Dz. U. Nr 7, z 1993 r., poz. 34) dotyczących pobierania opłat za 
używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz gromadzenia na wyodrębnionym 
rachunku Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - z przeznaczeniem na działalność jednostek 
publicznej radiofonii i telewizji - w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 1994 r. przebiegało 
według następującego trybu: 

1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Łączności w sprawie rejestracji odbiorników 
radiofonicznych i telewizyjnych z dnia 16 lipca 1993 r. (Dz. U. Nr 70, z 1993 r., poz. 338) 
państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej "Poczta Polska" jest wyznaczone do 
prowadzenia rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz pobierania opłat 
abonamentowych i egzekucji należności od abonentów. 

2. Wpływy z opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i 
telewizyjnych są gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji. 

  Na wyżej podany rachunek KRRiT wpływają wszystkie przychody uzyskiwane z tytułu 
pobierania opłat za radio i telewizję, a mianowicie: 

– opłaty za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, 

– odsetki za zwłokę w uiszczaniu opłat abonamentowych, 
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– wyegzekwowane kary za niezarejestrowane odbiorniki, 

oraz: 

– odsetki za nieterminowe przekazywanie pobranych kwot opłat abonamentowych przez 
placówki Poczty Polskiej, 

– przychody od kapitałów pieniężnych zgromadzonych na rachunku (naliczone przez 
obsługujący Bank). 

 

3. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Rozporządzeniem z dnia 21 lipca 1993 roku w 
sprawie opłat abonamentowych ustaliła na 1994 r. wysokość opłat miesięcznych za 
używanie odbiorników radiowych (15,0 tys. zł miesięcznie) oraz telewizyjnych i 
radiowych (45,0 tys. zł miesięcznie) - a także dała możliwość uregulowania przez 
abonentów jednorazowej opłaty za okres roku kalendarzowego  do 15 lutego 1994 r. 

     Należy  nadmienić , że  wysokość opłat nie uległa zmianie w ciągu roku. 

 

4. Zgodnie z Uchwałą Nr 52 z 15 października 1993 roku Krajowa Rada Radiofonii i 
Telewizji ustaliła sposób podziału wpływów abonamentowych na 1994 rok między 
jednostki publicznej radiofonii i telewizji, przyjmując jednocześnie do planu ( a raczej 
prognozowanych wpływów) całkowitą kwotę wpływów rocznych z tytułu opłat za 
używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w wysokości 4.414 mld zł, przy 
założeniu uiszczania opłat przez wszystkich zarejestrowanych abonentów (na dzień 
31.12.1993 r.) 

 O procentowych udziałach we wpływach abonamentowych poinformowano wszystkie 
spółki, podając jednocześnie wynikającą z planu kwotę jako prognozowaną w roku 
rozliczeniowym. 

 

5. Pierwszą operację finansową (przelew środków pieniężnych) na rachunku bankowym 
KRRiT zarejestrowano w dniu 13 stycznia 1994 roku. 

 

6. Całość wpływów z opłat abonamentowych (po odliczeniu prowizji to jest umownego 
wynagrodzenia należnego placówkom Poczty Polskiej) zgromadzonych na 
wyodrębnionym rachunku bankowym w  okresie  od 13 stycznia do 31 grudnia 1994 r. 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przekazywała do spółek publicznej radiofonii i 
telewizji. 

 

7. Umowa pomiędzy p.p.u.p. "Poczta Polska", a KRRiT z dnia 13 maja uregulowała problem 
przekazywania i gromadzenia środków z opłat abonamentowych. 
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 Zgodnie z §4 umowy Rejonowe Urzędy Poczty przekazują na wyodrębnione konto 
bankowe Krajowej Rady należne wpływy w terminach: 

- do 15-go dnia miesiąca za pierwszą dekadę, 

- do 28-go dnia miesiąca za drugą dekadę,  

- do 8-go dnia następnego miesiąca za trzecią dekadę poprzedniego miesiąca.   

  Przepływ środków pieniężnych przekazywanych przez RUP-y na konto Krajowej 
Rady jest uwarunkowany nie tylko zapisami w umowie, ale również  sprawnością w 
przebiegu operacji finansowych pomiędzy bankami. Trwają one od 3 do 6 dni.( a nawet do 10 
dni). 

8. Samo przekazanie wpływów abonamentowych z Krajowej Rady do spółek radiofonii i 
telewizji publicznej następowało po rozliczeniu kasowym każdej dekady danego miesiąca 
na podstawie stanu rachunku bankowego KRRiT. Po podzieleniu kwoty na spółki zgodnie 
ze wskaźnikami udziałowymi wynikającymi z uchwały Nr 52 z 1993 r., na podstawie 
zaakceptowanych wniosków księgowość wystawia polecenia przelewów do banku.     
Ostateczne rozliczenie każdego miesiąca  następuje  na podstawie  miesięcznych 
„Zestawień z zainkasowanych opłat abonamentowych” przesyłane do  Biura KRRiT przez 
placówki „ Poczty Polskiej ”w terminie do 10-go następnego miesiąca.  

 Globalne  rozlicznie  wpływów za miesiąc stanowi podstawę do zatwierdzenia przez   
Krajową Radę Radiofonii i Telewizji  podziału  na spółki . 

9. Ministerstwo Finansów jako organ wiodący w ustalaniu i interpretacji przepisów w 
sprawach podatkowych w piśmie z dnia 5.01.1995 r.- przesłanym na wniosek Biura 
KRRiT z dnia 10.10.1994 r. - wyjaśniło  kwestie zaliczania przychodów z opłat 
abonamentowych do poszczególnych okresów obrachunkowych. 

   Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów należne spółkom udziały we wpływach 
uzyskanych za miesiąc grudzień , ale kasowo rozliczonych w styczniu  1995 r.(trzecia 
dekada grudnia) przekazano jednostkom w miesiącu styczniu na finansowanie działalności 
bieżącego roku. 

 

W 1994 roku  Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła decyzje dotyczące: 

1. podziału wpływów z opłat abonamentowych (netto po odliczeniu prowizji dla placówek 
Poczty Polskiej) dotyczących końcowego rozliczenia wpływów za 1993 rok 

2. podziału wpływów z opłat abonamentowych (netto po potrąceniu prowizji dla placówek 
Poczty Polskiej) za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych 
zainkasowanych  za rok  obrachunkowy. 

3. uchwaliła udziały dla spółek publicznej radiofonii i telewizji w planowanych wpływach z 
opłat abonamentowych (netto) na 1995 rok. 
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II. ROZDYSPONOWANIE WPŁYWÓW ABONAMENTOWYCH NA SPÓŁKI     
PUBLICZNEJ RADIOFONII ZA 1993 ROK. 

Decyzje o podziale kwot wpływów abonamentowych (netto) zainkasowanych za 1993 rok a 
przekazane przez Dyrekcje Okręgów Poczt w pierwszych miesiącach 1994 roku - Krajowa 
Rada Radiofonii i Telewizji podjęła w następujących uchwałach: 

– uchwała Nr 1 z dnia 26 stycznia 1994 roku w sprawie podziału wpływów 
abonamentowych uzyskanych z kwot zainkasowanych przez pjo "PRiTV" od "Poczty 
Polskiej" za miesiąc grudzień 1993 r.  

37.929.000,0 tys.zł 

– uchwała Nr 4 z dnia 10 lutego 1994 r. w sprawie podziału ponadplanowej nadwyżki 
wpływów abonamentowych za miesiąc grudzień 1993 r. 

 29.220.441,0 tys.zł 

– uchwała Nr 5 z dnia 10 lutego 1994 r. w sprawie korekty podziału wpływów 
abonamentowych ustalonych w uchwale Nr 65 KRRiT z dnia 19 listopada 1993 r. 

 204.669,0 tys.zł 

– uchwała Nr 12 z dnia 8 marca 1994 r. w sprawie  podziału ponadplanowych wpływów 
abonamentowych uzyskanych za miesiąc grudzień 1993 r. po korekcie dokonanej w 
naliczeniach opłat przez Dyrekcję Okręgu "Poczta Polska" w Olsztynie 

480.174,0 tys.zł 

– uchwała Nr 15 z dnia 10 marca 1994 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 73 Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 grudnia 1993 r.  w sprawie podziału  wpływów 
uzyskanych przez pjo "PRiTV"  w listopadzie 1993 r. oraz w Uchwale Nr 1 Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 stycznia uzyskanych z kwot  zainkasowanych przez 
pjo "PRiTV" i należności na rzecz pjo "PRiTV"  od Poczty Polskiej za miesiąc grudzień 
1993 r. 

– uchwała Nr 22 z dnia 18 kwietnia 1994 r. w sprawie wpływów abonamentowych 
uzyskanych po skorygowaniu  wpływów abonamentowych za miesiąc grudzień 1993 r. 

1.583.136,0 tys.zł
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Kwoty wpływów z opłat abonamentowych dotyczyły rozliczeń za 1993 rok  dlatego 
przekazano je  jednostkom według obowiązującego wówczas stanu organizacyjnego, w 
ramach którego występowała państwowa jednostka organizacyjna "Polskie Radio i 
Telewizja" oraz kilka spółek radiofonii publicznej. Jednakże spółki winny zaliczyć je do 
przychodów okresu obrachunkowego 1994 r. 
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III. ROZDYSPONOWANIE WPŁYWÓW ABONAMENTOWYCH NA SPÓŁKI 
RADIOFONII I TELEWIZJI PUBLICZNEJ W 1994 ROKU. 

 

1. Rozdysponowanie wpływów z opłat abonamentowych za używanie odbiorników 
radiofonicznych i telewizyjnych  na spółki publicznej radiofonii i telewizji  dokonywano w 
oparciu o udziały procentowe  ustalone przez Krajową Radę w uchwale Nr 52 z dnia 15 
października 1993 r. 

Rozdysponowania i realizacji przelewów środków pieniężnych z opłat abonamentowych 
dokonywano na podstawie : 

• uchwał Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  zatwierdzających miesięczne rozliczenia 
zainkasowanych wpływów abonamentowych i podział wpływów na spółki, w okresie od 
stycznia do września br. 

• sprawozdań   z wykonania wpływów abonamentowych  składanych Krajowej Radzie w 
okresie od października  do grudnia 1994 r.   przez Dyrektora Biura KRRiT , 

• wniosków  o zaliczkowym naliczeniu wpływów abonamentowych za pierwszą i drugą 
dekadę każdego miesiąca  - akceptowanych przez Dyrektora Biura KRRiT. 

 

2. Wpływy abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych 
zainkasowane za okres od 1 stycznia  do 31 grudnia 1994 roku wyniosły: 

 

1) Opłaty za abonament radiowy i telewizyjno-radiowy pobrane przez Rejonowe Urzędy 
Poczty od abonentów  w pełnej wysokości    

4.698.234.744,6 tys.zł, 

2) Wynagrodzenia umowne dla jednostek Poczty Polskiej za świadczone usługi w zakresie 
pobierania opłat abonamentowych w  k w o c i e              

319.421.399,8 tys.zł,
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3) Wpływy z opłat abonamentowych (netto) przypadające na finansowanie działalności 
spółek publicznej radiofonii i telewizji (poz. 1 - 2) w  k w o c i e      

4.378.813.344,8 tys.zł, 

 

3.      Podjęte  uchwały KRRiT  i  sprawozdania Dyrektora Biura KRRiT : 

-     uchwała Nr 14 z dnia 10 marca 1994 r. w sprawie podziału wpływów zainkasowanych 
opłat za abonament radiowy i radiowo-telewizyjny w miesiącu styczniu br. 

 690.267.120,4 tys.zł 

– uchwała Nr 17 z dnia 29 marca 1994 r. w sprawie podziału wpływów abonamentowych 
zainkasowanych  opłat za abonament radiowy i telewizyjny za miesiąc luty br.  

601.810.035,6 tys.zł 

– uchwała Nr 26 z dnia 11 maja 1994 r. w sprawie podziału wpływów zainkasowanych 
opłat za abonament radiowy i telewizyjno-radiowy za miesiąc marzec br.  

393.731.333,8 tys.zł 

– uchwała Nr 35 z dnia 26 maja 1994 r w sprawie podziału wpływów abonamentowych 
radiowych i telewizyjno-radiowych za miesiąc kwiecień br. 

 277.806.353,6 tys.zł 

– uchwała Nr 53 z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie podziału wpływów abonamentowych 
radiowych i telewizyjno-radiowych za miesiąc maj br.        

 335.189.162,2 tys.zł 

–   uchwała Nr 67 z dnia 14 lipca 1994 r. w sprawie podziału wpływów  abonamentowych  

     zainkasowanych opłat za abonament radiowy i telewizyjno-radiowy za miesiąc 
czerwiec br. 

258.501.000,0 tys.zł 

– uchwała Nr 122 z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie podziału wpływów  
abonamentowych zainkasowanych opłat za abonament radiowy i telewizyjno-radiowy za 
miesiąc lipiec br.   

359.374.596,5 tys.zł 

– uchwała Nr 134 z dnia 31 sierpnia 1994 r. w sprawie podziału wpływów 
abonamentowych w wyniku korekty rozliczeń wynagrodzenia umownego od stycznia do 
kwietnia 1994 r. przez Dyrekcje Okręgu Poczt  ( z  prowizji 7,09 % obniżono do 6,80 % ) 

 6.148.124,0 tys.zł     
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– uchwała Nr 147 z dnia 20 września 1994 r. w sprawie podziału wpływów 
abonamentowych za miesiąc sierpień br. i wyrównania za miesiąc czerwiec br. 

291.742.862,0 tys.zł 

– uchwała Nr 159 z dnia 16 listopada 1994 r. w sprawie podziału wpływów z 
zainkasowanych opłat za abonament radiowy i telewizyjno-radiowy za miesiąc 
wrzesień br.  

348.069.972,0 tys.zł 

-  sprawozdanie Dyrektora Biura KRRiT z dnia 24 listopada 1994 r. o wysokości 
zainkasowanych wpływów z opłat abonamentowych w miesiącu październiku  br. oraz o  
podziale wpływów na poszczególne spółki publicznej radiofonii i telewizji  

 252.850.457,0 tys.zł 

-     sprawozdanie Dyrektora Biura KRRiT z dnia 20 grudnia 1994 r. o wysokości 
zainkasowanych  wpływów z opłat abonamentowych w listopadzie br. oraz  o podziale 
wpływów  na poszczególne  spółki publicznej radiofonii i telewizji 

340.321.278,9 tys.zł 

-   sprawozdanie Dyrektora Biura KRRiT z dnia 23 stycznia 1995 r. o wysokości 
zainkasowanych wpływów z opłat abonamentowych w grudnia 1994 r. oraz o podziale 
wpływów na poszczególne spółki publicznej radiofonii i telewizji  

151.217.546,1 tys.zł 

Łączna kwota wpływów abonamentowych z opłat za używanie odbiorników radiofonicznych 
i telewizyjnych (netto po odliczeniu prowizji dla Poczty Polskiej) zatwierdzona przez KRRiT 
na spółki publicznej radiofonii i telewizji br. wynosi : 

 4.307.029.842,1 tys.zł 

4. W tym miejscu należy uzupełnić informacje o następujące dane : 

• wpływy abonamentowe ( netto)pobrane przez Rejonowe Urzędy Poczt w okresie               
od 1 stycznia do 31 grudnia 1994 roku                                              4.378.813.344, 8 tys.zł 

• wpływy  z opłat abonamentowych przekazana do spółek                   4.307.029.842,1 tys.zł 

• saldo wpływów  na rachunku KRRiT  wynikające z systemu 

     rozliczania opłat pomiędzy RUP a Biurem KRRiT                              71.783.502,7 tys.zł 

    ( środki pieniężne przekazano spółkom radiofonii i  telewizji 

      w  wysokości przeliczonej po denominacji w  stycznia 1995 r. 

      jako  ich przychody w br.) 
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Wykonanie pobranych przez RUP wpływów abonamentowych ukształtowało się niemal na 
poziomie założeń prognozowanych na 1994 rok .  

     wykonanie wpływów za 1994 r. - 4.378.813.344,8 tys.zł                      

      planowane wpł. z opłat  1994 r. - 4.414.000.000,0 tys.zł      =      99,202 % 

 Wykonanie  rozdysponowanych wpływów na spółki ukształtowało się jak niżej: 

 przekazane wpływy do spółek w 1994 r. - 4.307.029.842,1 tys.zł 

 prognozowane wpływy na 1994 r.           - 4.414.000.000,0 tys.zł   = 97,576% 

5. Z kwoty wpływów abonamentowych w wysokości 4.307.029.842,1 tys.zł  
przekazywanych z rachunku bankowego KRRiT do spółek, przypadło dla: 

w mln zł 

 
Wyszczególnienie 

 
Plan 1994 r. 

 
okres od I do XII 1994 r. 

 kwota  wykonanie-kwot real.planu % strukt.udziału %
1 2 3 4 5 

WPŁYWY 
ABONAMENT. 
o g ó ł e m  4.414.000 4.307.029,8.

 
 

97,576 100,000

z tego : 
- Telewizja Polska 
SA 
- Polskie Radio SA 
- Spółki Regionalnej 
Radiofonii -  razem 

2.957.000
845.000
612.000

2.885.339,1
824.522,0
597.168,7

 
97,576 
97,576 
97,576 

67,000
19,144
13,856
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6. W ramach ogólnej kwoty wpływów z abonamentu zgromadzonych na rachunku KRRiT 
dla poszczególnych spółek radiofonii regionalnej przypadło: 

w mln zł 

 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

 
Plan 

 
okres od I do XII 1994 r. 

 na 1994 r. wykonanie real.planu % 
1 2 3 4 

 
  1. Białystok 
  2. Bydgoszcz 
  3. Gdańsk  
  4. Katowice 
  5. Kielce 
  6. Koszalin 
  7. Kraków 
  8. Lublin 
  9. Łódź 
10. Olsztyn 
11. Opole 
12. Poznań 
13. Rzeszów 
14. Szczecin 
15. Warszawa 
16. Wrocław 
17. Zielona Góra 

34.000
36.000
24.000
45.000
40.000
31.000
36.000
45.000
40.000
36.000
31.000
40.000
36.000
31.000
38.000
38.000
31.000

 
33.176,0 
35.127,6 
23.418,4 
43.909,5 
39.030,6 
30.248,7 
35.127,6 
43.909,5 
39.030,6 
35.127,6 
30.248,7 
39.030,6 
35.127,6 
30.248,7 
37.079,1 
37.079,1 
30.248,7 

97,576
97,576
97,576
97,576
97,576
97,576
97,576
97,576
97,576
97,576
97,576
97,576
97,576
97,576
97,576
97,576
97,576
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IV. PODZIAŁ POZAPLANOWYCH PRZYCHODÓW UZYSKANYCH W OKRESIE   
OD 1 STYCZNIA DO  31 GRUDNIA 1994 ROKU. 

1.W 1994 r. placówki „Poczty Polskiej” rozliczyły się z  kwoty przychodów osiągniętych 
poza opłatami za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych 

w         w  y s o k o ś c i :                                                                            49.709.820,9 tys.zł 

Na kwotę pozaplanowych przychodów składają się: 

1) odsetki za nieterminowe 
przekazanie wpływów 
abonamentowych przez 
RUP-y  

     w    k w o c i e                                                                               1.142.974,9 tys. zł 

2) odsetki za zwłokę w 
uiszczaniu opłat przez 
abonentów kwocie 48.465.302,8 tys.zł 

4) kary wyegzekwowane od 
użytkowników niezarejestro-
wanych odbiorników 131.543,2 tys.zł 

 

2. Ponadto na rachunku bankowym „wpływy abonamentowe „  NBP naliczył należne odsetki 
od kapitalizacji  gromadzonych kwot wpływów. Na kwotę przychodów z tego tytułu składają 
się następujące kwoty:                                                                                                                         

1)  odsetki bankowe od kapitalizacji  kwot 

      wpływów na koncie bankowym                                                        15.729.142,2 tys.zł 

2)  koszty prowadzenia rachunku (zmieszające stan)                                       1.850,0 tys.zł 

3)   kwota  per saldo ( 1 - 2 )                                                                   15.727.292,2 tys.zł 

 

3.  RAZEM przychody pozaplanowe (1 + 2)                                        65.467.113,1 tys.zł 

 

4. Krajowa  Rada Radiofonii i Telewizji na mocy art.6 ustawy o radiofonii i telewizji z dnia 
29 grudnia 1992 r. (Dz.U. Nr 7, z 1993 r. poz.34) podzieliła pozaplanowe przychody 
decyzjami  przyjętymi w następujących  uchwałach : 

- w uchwale Nr 155 z dnia 4 listopada 1994 r. w sprawie podziału pozaplanowych   
przychodów uzyskanych w okresie od stycznia  do września 1994 r. poza opłatami za   
używanie odbiorników  radiofonicznych i telewizyjnych w kwocie  46.520.000,0 tys.zł



 Załącznik C  Informacje o opłatach abonamentowych 

   
 13 

- w uchwale  Nr 47  z dnia 14 lutego 1995 r. w sprawie rozdysponowania pozaplanowych   
przychodów  uzyskanych w okresie od października do grudnia 1994 r. i pozostawionych   
jako  saldo przechodzące na 1995 r. w kwocie    18.947.113,1 tys.zł, 

 

5. Decyzje KRRiT w sprawie rozdysponowania kwoty przychodów pozaplanowych według 
uchwały  Nr . 155/94  były następujące : 

 

1) finansowanie działalności 
bieżącej Polskiego Radia SA 

 w  k w o c i e  3.000.000,0 tys,zł 

2) finansowanie zadań 
inwestycyjnych spółek 
publicznej radiofonii 
regionalnej  

    w       w y s o k o ś c i  43.520.000,0 tys.zł 

  z    tego dla: 

  - Polskie Radio Pomorza i    

       Kujaw  w Bydgoszczy 13.394 mln zł 

  - Radio Gdańsk 9.854 mln zł 

  - Radio "PRO-FM" w Opolu 864 mln zł 

  - Radio dla Ciebie w Warszawie 11.649 mln zł 

  - Radio Rzeszów 3.109 mln zł 

  - Radio Wrocław 4.650 mln zł 

 

6. Decyzje KRRiT w sprawie rozdysponowania pozaplanowych przychodów  według 
postanowień   zawartych w uchwale Nr.47/95  Krajowej Rady  Radiofonii i Telewizji 
dotyczyły kwoty 1.894.711,3 tys.zł ( po denominacji) 
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     1) Telewizji Polskiej S.A.                                                                              132.992,70 zł, 

      z przeznaczeniem na: 

      a) refundację nieuregulowanych za 1994 r. zobowiązań 

          na rzecz  Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej 

         z tytułu  używania częstotliwości TV RAI-UNO i 

         i TV OSTANKINO                                                               70.392,70 zł, 

  b) zabezpieczenie środków na uregulowanie płatności 

          przewidywanych w 1995 r. za  używanie częstotliwości 

          przez TV RAI-UNO i TV OSTANKINO                            62.600,00 zł, 

 

  2)  Wyrównanie prowizji dla Poczty Polskiej  za 1994 r. do  

           wysokości kwoty gwarantowanej tj.                                                      699.540,58 zł, 

          (obecnie skorygowana do kwoty 692.838,51 zł w wyniku zmian wprowadzonych 

          w lutym br. do rozliczenia za 1994 r. przez  Rejonowe Urzędy Poczty Polskiej.) 

 

   3) Pozostała kwota przychodów  pozaplanowych w  wysokości     1.062.178,03 zł, 

           została rozdysponowana  na spółki publicznej radiofonii i telewizji według  udziałów 

           procentowych  przyjętych w  uchwałach KRRiT Nr.97a/94 i 152/94., to jest : 

 

           a) Telewizja Polska S.A.                                                                  637.306,82 zł, 

            b) Jednostki  radiofonii publicznej                                                  424.871,21 zł, 

                z  tego: 

                          - dla Polskiego Radia S.A.                                 246.265,98 zł, 

                          - dla spółek regionalnych                                   178.605,23 zł, 
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V. REALIZACJA WPŁYWÓW ABONAMENTOWYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKA 
NA RACHUNEK KRAJOWEJ  RADY RADIOFONII I TELEWIZJI W 1994 ROKU 

 

1. Zgodnie z art. 49 ust. 5 Ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji - wpływy 
abonamentowe zainkasowane przez placówki wskazane przez Ministra Łączności 
(tj. Rejonowe Urzędy Poczty Polskiej), po potrąceniu prowizji za wykonywane usługi, 
przekazują na wyodrębniony rachunek bankowy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 

 W okresie od stycznia do końca  grudnia br. według rozliczeń z NBP przekazano wyciągi 
od Nr 1 do  Nr 228. 

 

2. Wpływy przekazane przez Pocztę Polską na rachunek KRRiT  w 1 994 roku przedstawiały 
się następująco:                                                                              w mln.zł 

 
 
 

TREŚĆ 

 
PLAN ROKU 

1994 
1) 

wpływy 
faktycznie 2) 
zainkasowane 
przez Pocztę 

 
 
 

% 

 
wsk. % realizacji wpływów 
abonamentowych liczone 

narastająco  
 

  
prognoza 

śred. m-czna 

Polską 
przekazane  

na r-k KRRiT

(kol. 
3:2) 

 
wg. prognoz 

 
wg. fakt. 
realizacji 

1 2 3 4 5 6 
ROK 4.414.000  
Styczeń 
Luty  
Marzec 
Kwiecień 
Maj 
Czerwiec 
Lipiec  
Sierpień 
Wrzesień 
Październik 
Listopad 
Grudzień 

367.830
367.830
367.830
367.830
367.830
367.830
367.830
367.830
367.830
367.843
367.843
367.844

690.267
601.810
393.731
277.069
341.823
281.855
359.375
268.640
348.070
252.850
340.321
151.218

187,7
163,6
107,0
75,3
92,9
76,6
97,7
73,0
94,6
69,7
92,5
41,1

8,33 
16,66 
25,00 
33,32 
41,65 
50,00 
58,31 
66,64 
75,00 
83,33 
91,67 

100,00 

15,64
29,27
38,19
44,47
52,21
58,60
66,74
72,83
80,71
86,44
94,15
97,58

SUMA ROKU 4.414.000 4.307.029 97,6 100,00 97,58
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1) Krajowa Rada uchwaliła jedynie plan prognozowanych wpływów z opłat za używanie 
odbiorników radiowych i telewizyjnych. 

Dla celów porównawczych podaje się kwotę wpływów abonamentowych prognozowanych 
średnio dla każdego miesiąca 1994 roku w wysokości 367.830 mln zł (4.414.000 mln zł : 12 
m-cy) 

2) po potrąceniu umownego wynagrodzenia Poczty Polskiej. 

 

Z wyżej podanej tabeli wynika , że placówki  Poczty Polskiej  w poszczególnych okresach 
obrachunkowych  1994 roku rozliczyły się z wpływów abonamentowych w następującej 
wysokości: 

 

- za I kwartał  z zainkasowanej kwoty      1.685.808 mln zł a więc o 581.318 mln.zł 

ponad wielkość wynikającą z planu  z punktu widzenia upływu czasu (25% 
wpływów).Wykonane wpływy w relacji do prognozowanych na 1994 r. stanowią 38,19 %. 

- za  półrocze  z zainkasowanej  kwoty 2.586.555 mln.zł, a więc o 379.575 mln.zł ponad 
wielkość wynikającą z 50 % prognozowanej  rocznej kwota wpływów. Wykonane wpływy 
utrzymywały się na poziomie  58,6 %. 

- za trzy kwartały z zainkasowanej kwoty 3.562.640 mln.zł przy utrzymującej się nadwyżce 
ponad założenia planowane o 252.170 mln.zł tj. 80,71% planu rocznego ( przy wskaźniku 
75%). 

 

- za cały rok  z zainkasowanych  wpływów w wysokości  4.379.731,9 mln.zł, na konto 
bankowe KRRiT do dnia 31 grudnia  wpłynęła kwota 4.307.029 mln.zł co stanowi 97,576 % 
realizacji   kwoty przyjętej w prognozach na 1994 r.  

 

Otrzymane z Poczty Polskiej kwoty przekazywano w pełnej wysokości na konta 19 spółek 
publicznej radiofonii i telewizji, zgodnie ze stałymi udziałami procentowymi ustalonymi w 
uchwale KRRiT nr 52 z 1993 r. 

 

2.Sposób w jaki ujęte są wpływy z opłat abonamentowych w rozliczeniach miesięcznych 
RUP i średniomiesięcznych  prognozach  nie zawsze pokrywa się bezpośrednio z kasowymi 
zasileniami spółek w  środki pieniężne . 
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Wielkość przelewów przekazanych w danym miesiącu do poszczególnych spółek nie wynika 
z należnych wpływów w ujęciu planowanym ale według kasowych kwot otrzymanych na 
rachunku bankowym  KRRiT w  danym okresie obrachunkowym ( poszczególne dekady). 

 

3. Wpływy przelane na konta bankowe spółek w poszczególnych miesiącach przedstawiały 
się następująco: 

                                                                                                                                    w mln.zł 

 
 
 

TREŚĆ 

 
PLAN ROKU 

1994 
1) 

Wpływy 
kasowe 

przekazane 
do spółek  
według 

daty 
przelewów 

z r-ku KRRiT

wsk.% 
kwot 

przekaz. 
w m-cu 

do 
sumy 

 
wsk. % realizacji wpływów 
abonamentowych liczony 

narastająco 
 

  
prognoza 

śred. m-czna 

 
 

ogółem 
wyk. w 

94 r. 

 
wg. prognoz 
śred.m-czne 

 
wg. realizac. 
przelewów 

1 2 3 4 5 6 
ROK 4.414.000  
Styczeń 
Luty  
Marzec 
Kwiecień 
Maj 
Czerwiec 
Lipiec  
Sierpień 
Wrzesień 
Październik 
Listopad 
Grudzień 

367.830
367.830
367.830
367.830
367.830
367.830
367.830
367.830
367.830
367.843
367.843
367.844

128.617
265.515
449.135
573.810
412.431
433.665
388.962
361.587
391.624
229.024
323.517
349.141

2,99
6,17

10,43
13,32
9,58

10,07
9,03
8,40
9,09
5,30
7,51
8,11

8,33 
16,66 
25,00 
33,32 
41,65 
50,00 
58,31 
66,64 
75,00 
83,33 
91,67 

100,00 

2,99
9,16

19,59
32,91
42,49
52,56
61,59
69,99
79,08
84,38
91,88

100,00
ROK suma     4.414.000 4.307.029 100,00 XX XX
 

Realizacja środków pieniężnych na konta spółek ( zasilenie gotówkowe) w poszczególnych 
miesiącach  wykazuje znaczne odchylenia (kol.3 i 4). 

Powyższy fakt uzależniony jest od zgromadzonych wpływów na rachunku , a które 
uzależnione są od terminów uiszczania opłat  przez użytkowników  odbiorników 
telewizyjnych i radiowych oraz  terminów przekazywania  przez pobierające opłaty placówki 
pocztowe.
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  VI .PODSUMOWANIE  1994 roku 

 

O wykonaniu wpływów na poziomie podanym w  niniejszej informacji zadecydowały 
głównie dwa następujące  czynniki: 

 

1.Nieuregulowanie opłat abonamentowych należnych za cały 1994 rok  przez  Urząd  

d/s Kombatantów , który reguluje opłaty za osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń z  
Państwowego Funduszu Kombatantów. 

Urząd ds. Kombatantów okazał się największym dłużnikiem , zarówno na koniec roku 
poprzedniego tj. 1993 , jak również na koniec roku rozliczeniowego ( 1994 r.), co w 
szczegółach przedstawia się następująco : 

 

1) kwota zobowiązań na koniec 1993 roku  z tytułu  nieuiszczonych 

    opłat za abonament radiowy i telewizyjny wynosiła        96.807,6 mln.zł, 

    (opłat abonamentowych brutto) 

     z   tego: 

     a) prowizja pobrana przez Pocztę Polską     (6,8 %)                            6.582,9 mln.zł, 

     b) wpłynęło na rachunek  KRRiT „wpływy abonamentowe”         90.224,7 mln.zł,  

     Powyższe zobowiązania zostały uregulowane , według informacji uzyskanych z  Działu  

     Księgowości  Urzędu w kwietniu i maju 1994 roku. 

     Należy  jednocześnie nadmienić , że pomimo opóźnienia w  uiszczeniu opłat  nie 
doliczono 

     odsetek. 
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2) kwota zobowiązań na koniec  1994 roku z  tytułu opłat  

    regulowanych z Państwowego Funduszu Kombatantów 

    wyniosła ( opłat abonamentowych brutto)                                     197.005,5 mln.zł, 

    z tego: 

     a) prowizja należna placówkom  Poczty liczona wg. 

         wskaźnika z 1994 r. tj. 6,8%                                                         13.396,3 mln.zł, 

     b) na rachunek KRRiT   winna wpłynąć kwota                           183.609,2 mln.zł, 

 

     Podana kwota  zobowiązań z Państwowego Funduszu Kombatantów według zapewnień 
Urzędu będzie sukcesywnie regulowane w  roku 1995 , nie  spowoduje to jednak 
przekroczenia prognozowanych wpływów na 1995 rok , bowiem   planowany budżet Urzędu 
ds. Kombatantów nie ma zabezpieczonych środków  na pokrycie pełnych opłat  należnych 
KRRiT za osoby korzystające z uprawnień  w tym roku. Przewidywany deficyt w budżecie 
szacuje się na około 220,0 mld zł ( przeliczonych według pełnych opłat osób uprawionych). 

2.Drugą ważną przyczyną , która spowodowała, że taki poziom wpływów abonamentowych 
został rozdysponowany na spółki publicznej radiofonii i telewizji za 1994 rok, jest 
stanowisko Ministerstwa Finansów omówione  w „Informacjach ogólnych” , że o zaliczeniu 
przychodów z opłat abonamentowych do danego okresu decyduje data przelewu środków 
pieniężnych, co w rozliczeniach odnosiło się do wpływów zainkasowanych za trzecią dekadę 
grudnia. 

Kwota przechodząca na 1995 r. wyniosła około   72.702,1 mln.zł. z czego wpływy w 
wysokości 71.783,5 mln. zł  przekazano  już  na rachunki finansowe spółek w kwotach 
naliczonych w oparciu o udziały procentowe zatwierdzone przez Krajową Radę Radiofonii i 
Telewizji w uchwałach Nr 97a z dnia 19 lipca 1994 r. oraz Nr 152 z dnia 26 września 1994 r. 
z uwzględnieniem  przeliczników obowiązujących przy denominacji złotego a kwota  
91.857,73 zł (tj.918.577.300 star.zł.)  powstała po ostatecznej korekcie wpływów ,  zostanie 
przekazana w marcu 1995 r. 

3) Wykonanie wpływów z opłat abonamentowych za 1994 rok, pomimo okoliczności 
podanych wyżej , należy ocenić  jako rezultat pomyślny. 
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VII. DECYZJE KRRiT w SPRAWIE WPŁYWÓW ABONAMENTOWYCH w 1995 r. 

 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stosownie do postanowień art.50 ust.2 ustawy o 
radiofonii i telewizji (Dz.U. Nr 7 z 1993 r.,poz.34) określiła w drodze rozporządzenia 
wysokość opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych na 1995 r. oraz 
wprowadziła kilka zasadniczych  zmian  do  zapisów obowiązujących w roku  poprzednim. 
Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 28 października 1994 r. 

(DZ.U. z 1994r. Nr130, poz.656) zmieniające  rozporządzenie w sprawie opłat 
abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych  

ustala m.in., że: 

 

1) opłata za używanie odbiorników radiofonicznych  wynosi - 2,00 zł miesięcznie, 

2) opłata za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego  wynosi               
- 5,80 zł miesięcznie, 

3) rozporządzeniu wprowadzono zmiany  terminu uiszczania opłat  miesięcznych 

4) z dnia 15-go na dzień 20-go  każdego miesiąca oraz  na   dzień 20-go lutego ustalono  

5) wnoszenie opłat rocznych. 

6) 4)Rozszerzono grupę osób - abonentów korzystających ze zwolnienia od opłat za 
używanie 

7) odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych obniżając  wiek uprawnionych z 80 lat 
dotychczas do 75 lat życia 

 

1. Kalkulacja wpływów abonamentowych  na 1995 r. 
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Punktem wyjścia  dla  opracowania prognoz wpływów abonamentowych na 1995 rok jest 
szacunkowo przyjęta liczba abonentów  wg. stanu na 31.12.1993 r. 
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W prognozie na 1995 rok założono: 

 

1. wpływy z opłat abonamentowych  za używanie odbiorników  radiofonicznych i 
telewizyjnych w wysokości                                                      
  6.462,3 mld.zł, 

2. wyszacowane skutki  z tytułu rozszerzenia grupy abonentów  zwolnionych od opłat na 
podstawie zapisu  w rozporządzeniu o obniżeniu wieku zwolnionych z 80 lat do 75 lat 
życia w wysokości                                            
250,0 mld.zł , 

3. wyszacowane skutki  ubytku opłat abonamentowych w związku z korektą osób 
upoważnionych do korzystania z ulg refundowanych z Państwowego Funduszu 
Kombatantów                                                                                       
       184,0 mld.zł, 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wpływy abonamentowe brutto po uwzględnieniu skutków w pozycji 2 i 3 

          6.028,0 mld.zł 

4. Prognozowany ubytek wpływów  z  tytułu  osób uchylających się od opłat lub nie 
płacących z innych przyczyn                                                             301,0 mld.zł 

  

5. Przewiduje się , iż  opłaty abonamentowe zainkasowane przekazane przez Rejonowe 
Urzędy „Poczty Polskiej” w pełnej wysokości  (tj.  brutto) wyniosą          5.727,0 mld.zł 

 

6. Umowne wynagrodzenie za usługi świadczone przez „Pocztę  Pocztą” wstępnie określono 
na kwotę  (6,92%)                                                     396,0 mld.zł, 

     Na moment sporządzenia niniejszego sprawozdania  wynegocjowane wynagrodzenie      
umowne pomiędzy „Pocztą Polską” a Krajową Radą  uzgodniono  według wskaźnika prowizji  
7,00 % od wpływów brutto, co oznacza podwyższenie kwoty przyjętej do kalkulacji  o 5,0 
mld. „star.zł.” tj. 5,0 tys.zł. 

 

7. Przewiduje się, iż wpływy z opłat abonamentowych (netto) za używanie odbiorników     
radiofonicznych i telewizyjnych  (przekazane  przez Rejonowe Urzędy „Poczty Polskiej” 
na wyodrębniony rachunek  bankowy KRRiT) - przy prowizji  6,92% przyjętej we 
wstępnej kalkulacji  wyniosą                                                                               5.331,0 
mld.zł 
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2. Decyzje KRRiT o podziale wpływów  na 1995 r. 

 

 Prognozowane wpływy z opłat abonamentowych (netto) stanowią punkt wyjścia  do 
ustalenia struktury podziału środków finansowych  między jednostki publicznej radiofonii i 
telewizji. 

Sposób  podziału wpływów abonamentowych między spółki publicznej radiofonii i telewizji 
na 1995 rok  Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustaliła w następujących uchwałach: 

1) Uchwałą Nr 97a KRRiT z dnia 19 lipca 1994 r. w sprawie podziału wpływów  
abonamentowych dla spółek radiofonii i telewizji publicznej na 1995 r. 

  

2) Uchwałą  Nr 152 KRRiT z dnia 26 września 1994 r. w sprawie podziału wpływów     
abonamentowych dla spółek publicznej radiofonii regionalnej na 1995 r. 

Ustalenia  zawarte w powyższych  uchwałach zostały przeliczone według stanu na 1 stycznia 
1995 r  zgodnie z  postanowieniami  zawartymi w ustawie o denominacji złotego  z dnia 7 
lipca 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr.84, poz.386). 

 

3. Rozliczenie wpływów z opłat abonamentowych i innych przychodów przechodzących 

     z 1994 roku  oraz  wpływów  otrzymanych do dnia 10 marca 1995 r. 

 

Na  dzień 1 stycznia 1995 rok na wyodrębnionym rachunku bankowym   pozostało  saldo 
środków pieniężnych z  rozliczenia opłat abonamentowych za trzecią dekadę grudnia 1994 r. 
oraz przychodów  pozostałych uzyskanych na rachunku bankowym z tytułu odsetek od 
placówek pocztowych i od abonentów , kar  i odsetek bankowych naliczonych od 
kapitalizacji wpływów. 

 

1. Wpływy z opłat abonamentowych  za trzecią dekadę grudnia 1994 r. w kwocie               
71.783.502,7 tys.”star.zł.” a po denominacji  7.178.350,27 zł przekazano do spółek 
publicznej radiofonii i telewizji według udziałów kwotowych naliczonych w oparciu o 
udziały procentowe zatwierdzone przez Krajową Radę w uchwale Nr 97a z dnia 19 lipca 
1994 r. oraz  w uchwale Nr 152 z dnia 26 września 1994 roku  , na finansowanie 
działalności w bieżącym roku a ściślej w m-cu styczniu. 

Natomiast kwota  918.577.300 „star.zł” (91.857,73 zł)wynikająca z ostatecznej korekty 
dokonanej przez RUP  zostanie przekazana spółkom publicznej radiofonii i telewizji w 
marcu br. 

2. Przychody  pozaplanowe - uzyskane z tytułu odsetek za zwłokę w uiszczaniu opłat , 
odsetek od RUP, kar za niezarejestrowane odbiorniki uzyskane w okresie od października 
do grudnia 1994 r.  - pozostawione zostały jako saldo przechodzące  na 1995 r., a 
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następnie zostały rozdysponowane  zgodnie z postanowieniami uchwały Nr.47 KRRiT z 
dnia 14 lutego 1995 roku. 
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3. Do dnia sporządzenia  niniejszej informacji tj. 10 marca br. z wyodrębnionego rachunku 
bankowego KRRiT do spółek publicznej radiofonii i telewizji  zostały przekazane środki 
pieniężne  zainkasowane za  trzecią  dekadę grudnia 1994 r.( zarachowane na rachunku w     
miesiącu styczniu br.) oraz  wpływy rozliczone  za miesiąc styczeń 1995 r. a także kwoty 
wpływów przekazane przez RUP za pierwszą i drugą dekadę miesiąca lutego br. 
Rozdysponowane wpływy z opłat abonamentowych wg. stanu konta bankowego na dzień 
1.03.1995 r., zaewidencjonowanych w wyciągach bankowych od Nr.1 do 43, 
przedstawiają się jak niżej : 

1)  za III dekadę grudnia /94  -  kwota                                      7.178.350,27 zł, 

2)  za m-c styczeń zgodnie  z uchwałą KRRiT 

     Nr.74 z dnia 2 marca br.    -    kwota                                 89.344.701,62 zł, 

3)  za I i II dekadę m-ca lutego br. zaliczkowa kwota            39.435.201,00 zł. 

      R a z e m                                                                         135.958.252,89 zł. 

 

Przelewy wystawione dla spółek publicznej radiofonii i telewizji w okresie od 1.01 do 
8.03.1995 r. w porównaniu do wielkości przyjętych  na cały 1995 rok kształtują się 
następująco:  

w tys.zł 

 
 

     Wykonanie    za okres od 1.01 do  8.03.1995 r. 

TREŚĆ PLAN 
na 1995 r. 

3 dekada 
grudnia 94 

m-c styczeń wg.  
uch.Nr 74 i I,II 
dekada lutego 

 
RAZEM 

%% 
wskaźni
k  
realizac
ji 
planu 

1 2 3 4 5 6 
Wpływy 
abonamentowe 

 
533.100,0 
 

 
7.178,4 
 

 
128.779,9 

 
135.958,2 

 
25,5 

z tego:      
Telewizja 
Polska 
S.A. 

319.900,0 4.307,0 77.267,9 81.574,9 25,5 

Polskie Radio 
S.A. 

123.000,0 1.664,3 29.857,6 31.521,8 25,6 

Spółki 
Regionalne 

       89.600,0 1.207,1 21.654,4 22.861,5 25,5 
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OPINIA PUBLICZNA O KRAJOWEJ RADZIE  

RADIOFONII I TELEWIZJI 

 

 W kwietniu 1994 r. OBOP opublikował wyniki sondażu „Opinie o przyznaniu 
koncesji Polsatowi i o konflikcie między Prezydentem a Krajową Radą Radiofonii i 
Telewizji”.  

Rozkład opinii respondentów pytanych o to, czy ich zdaniem przyznanie koncesji POLSAT-
owi było decyzją właściwą, czy nie, przedstawiał się następująco: 

  Decyzja właściwa  - 43% 

  Decyzja niewłaściwa  - 20% 

  Trudno powiedzieć  - 37% 

 

 Z kolei w odpowiedzi na pytanie „Czy Prezydent postąpił słusznie odwołując 
przewodniczącego Krajowej Rady, Marka Markiewicza?” respondenci powiedzieli: 

  zdecydowanie tak  -   5% 

  raczej tak   - 11% 

  raczej nie   - 30% 

  zdecydowanie nie  - 31% 

  trudno powiedzieć  - 23% 

 

 Jak pisze OBOP, „większość badanych (61%) - i aż 79% spośród osób deklarujących 
ocenę decyzji prezydenta - opowiedziało się w tym sporze za Krajową Radą”. 

 

 Także w kwietniu 1994 r. OBOP opublikował wyniki badania „Opinie o Krajowej 
Radzie Radiofonii i Telewizji”. Na pytanie o to jak oceniają KRRiT respondenci 
odpowiedzieli: 

  zdecydowane pozytywnie - 10% 
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  raczej pozytywnie  - 50% 

  raczej negatywnie  - 14% 

  zdecydowanie negatywnie -   2% 

  trudno powiedzieć  - 24% 

 

 Tylko 2% badanych wyraziło zdecydowanie negatywną opinię na temat pracy Rady. 

 

 Podobne badanie przeprowadził OBOP w czerwcu 1994 r. Tym razem rozkład 
odpowiedzi był następujący: 

  zdecydowane pozytywnie - 12% 

  raczej pozytywnie  - 50% 

  raczej negatywnie  - 14% 

  zdecydowanie negatywnie -   3% 

  trudno powiedzieć  - 21% 

 

 Jak pisze OBOP, „burzliwa atmosfera, jaka powstała wokół Krajowej Rady w 
ostatnich miesiącach, powoływanie i odwoływanie jej przewodniczących nie wpłynęło na 
kierunek i poziom społecznej akceptacji Rady”. 

 Kolejne poświęcone m.in. Krajowej Radzie badanie przeprowadzono na początku 
września 1994 r., gdy rozpoczęła się akcja władz zmierzająca do zamknięcia stacji sieci  
Polonia 1. Respondentom zadano pytanie: „Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie udzieliła 
zgody na nadawanie programu między innymi takim stacjom jak Polonia 1 i Top Canal. W 
związku z tym odpowiednie władze rozpoczęły wyłączanie nadajników tych stacji, aby 
uniemożliwić im dalsze nadawanie programu. Czy uważa Pan(i),  że podjęte przez władze 
działania są: 

    wśród ogółu  wśród odbiorców 

    badanych                     Polonii 1 

 

zdecydowanie słuszne  16%   10% 

raczej słuszne   22%   20% 

raczej niesłuszne  23%   30% 

zdecydowanie niesłuszne 14%   39% 

trudno powiedzieć  25%   11% 

 

 Jak widać, trudniej akceptować te działania respondentom, którzy tracą na tym 
możliwość oglądania dodatkowych programów. Jednak i wśród nich 30% akceptuje te 
działania (a wśród tych, którzy nic nie tracą - 38%). 



 
WYKAZ  MAP : 
 
 
TELEWIZJA  PUBLICZNA  -  ZASIĘGI  STACJI  NADAWCZYCH  I  PR TVP 
 
TELEWIZJA  PUBLICZNA  -  ZASIĘGI  STACJI  NADAWCZYCH  II  PR TVP 
 
TELEWIZJA  PUBLICZNA  -  ZASIĘGI  STACJI  NADAWCZYCH  REGIONALNYCH 
 
RADIO  PUBLICZNE  -  ZASIĘGI  STACJI  NADAWCZYCH  W  ZAKRESIE     
(66-74MHz)  I  (87,5-108MHz) 
 
TELEWIZJA  POLSAT  -  LOKALIZACJE  STACJI  NADAWCZYCH 
 
TELEWIZJA  CANAL +  -  LOKALIZACJE  STACJI  NADAWCZYCH 
 
TELEWIZJA  WISŁA  -  LOKALIZACJE  STACJI  NADAWCZYCH 
 
TELEWIZJE  LOKALNE  -  LOKALIZACJE  STACJI  NADAWCZYCH 
 
RADIO  ZET  -  LOKALIZACJE  STACJI  NADAWCZYCH 
 
RADIO  RMF FM  - LOKALIZACJE  STACJI  NADAWCZYCH 
 
RADIO  MARYJA  -  LOKALIZACJE  STACJI  NADAWCZYCH 
 
RADIA  LOKALNE  -  LOKALIZACJE  STACJI  NADAWCZYCH 
 
 
 


