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I. K RAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI WOBEC WYZWA  
UNII EUROPEJSKIEJ 

 
Główne kierunki polityki medialnej Unii Europejskiej 

 

1.1 Komunikat o przyszłoci regulacji polityki audiowizualnej Unii Europejskiej z grudnia 
2003 roku stwierdza, e media audiowizualne (radio, telewizja, kinematografia, nowe 
technologie, w takim zakresie, w jakim s no nikami audiowizualnych treci programowych) 
pełnią  kluczową  rol ę  w funkcjonowaniu współczesnych społecze

ń
stw demokratycznych oraz w 

tworzeniu i przekazywaniu wartoś ci społecznych. Media te wywierają  wielki wpływ na to, co 
obywatele wiedzą , w co wierzą  i jakie mają  przekonania.  

W komunikacie podkrela si  równie , e media audiowizualne to „przemysł 
kulturalny par excellence” podmioty za aktywne na tym rynku potrzebuj jasnej i 
przewidywalnej polityki medialnej, pozwalajcej na planowanie inwestycji oraz tworzenie 
strategii biznesowych. 

Protokół Amsterdamski z 1997 roku do Traktatu Wspólnot Europejskich stwierdza 
wprost, e system publicznej radiofonii i telewizji w pa

ń
stwach członkowskich jest 

bezpoś rednio zwią zany z demokratycznymi, społecznymi i kulturalnymi potrzebami kaŜ dego 
społecze

ń
stwa. 

Dla okre lenia głównych kierunków polityki medialnej Unii Europejskiej wana jest 
wypowied  Komisarza Unii Europejskiej ds. owiaty i kultury pani Viviane Reding: 

Wspólnota Europejska nie ma odrę bnych i specyficznych dla sektora audiowizualnego 
podstaw prawnych dla tworzenia regulacji zawartoś ci mediów. Pod rzą dami traktatów 
europejskich Wspólnota nie ma niezaleŜ nego mandatu, by kształtować  dziedzinę  mediów. 
Podstawy prawne naszej działalnoś ci mają  charakter horyzontalny, czyli słuŜ ą  osią ganiu 
ogólnych celów Wspólnoty, zwłaszcza rozwijaniu rynku wewnę trznego. Polityka Wspólnoty w 
zakresie regulowania zawartoś ci mediów ma zapewnić , by kraje członkowskie dą Ŝ yły do tego 
właś nie celu. Nie chodzi nam o to, by realizowały jednorodną  i zuniformizowaną  politykę  
medialną  [...] Polityka Wspólnoty w zakresie regulacji zawartoś ci mediów jest zatem w 
istocie polityką  wspólnego rynku i ma słuŜ yć  zapewnieniu swobodnego przepływu towarów 
(np. gazet i czasopism) oraz usług (w tym programów radiowych i telewizyjnych). Regulacja 
zawartoś ci [na szczeblu europejskim] w sposób szczególny podlega wię c wymogowi 
proporcjonalnoś ci. Musi ona regulować  te sprawy, które są  konieczne dla osią gnię cia 
wspólnego rynku i nie moŜ e zawierać  Ŝ adnych innych regulacji.  
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Komisarz Unii Europejskiej ds. owiaty i kultury nazywa dyrektyw o telewizji bez 
granic instrumentem rynku wewnę trznego. Istotnie, projekt dyrektywy powstał w dyrekcji 
generalnej Komisji Europejskiej, odpowiedzialnej za rynek wewntrzny, a nie w dyrekcji 
odpowiedzialnej za kultur, o wiat  i polityk  audiowizualn. Zgodnie z tym pogldem w 
dyrektywie stwierdza si, e polityka wspólnotowa w sektorze audiowizualnym słuy  ma 
rozwojowi tego sektora, zwłaszcza poprzez ochron takich wartoci jak ró norodno  
kulturalna i j zykowa, ochrona mniejszoci narodowych i godnoci ludzkiej oraz ochrona 
konsumentów.  

Mimo zatem wyranych konsekwencji kulturalnych niektórych wyej wskazanych 
aspektów polityki audiowizualnej i medialnej UE, jej podstawowe cele maj  charakter 
gospodarczy, zwizany z zapewnieniem swobody wiadczenia usług, uzupełnieniem 
wspólnego rynku i rozwojem gospodarczym krajów Wspólnoty.  

 

1.2 Unia Europejska stosuje dwa główne instrumenty realizowania polityki 
audiowizualnej: tworzenie ram prawnych działania sektora audiowizualnego oraz 
programy wsparcia finansowego.  

Analiza europejskich aktów prawnych pozwala wyodrbni  nastpuj ce główne cele 
polityki medialnej Unii Europejskiej: 

1. Rozwój regulacji prawnych, zmierzajcych do efektywnej realizacji idei wspólnego rynku 
w dziedzinie radiofonii i telewizji oraz cyberprzestrzeni, wspieraj cych konkurencj, 
chroni cych małoletnich przed szkodliwymi treciami rozpowszechnianymi w mediach 
audiowizualnych i w Internecie. Majc na wzgldzie te cele, Rada Unii Europejskiej 
przyj ła w 1998 roku „Rekomendacj w sprawie rozwoju konkurencyjnoci europejskiego 
przemysłu usług audiowizualnych i informacyjnych przez promowanie narodowych 
działa  na rzecz osigni cia podobnej i efektywnej ochrony małoletnich i godnoci 
ludzkiej”. W 1999 roku Parlament Europejski i Rada UE przyjły „Wieloletni plan 
działalnoci wspólnotowej na rzecz promocji bezpiecznego wykorzystania Internetu przez 
zwalczanie nielegalnej i szkodliwej zawartoci sieci globalnych”.  

2. Wspieranie rozwoju przemysłu audiowizualnego, produkcji i dystrybucji europejskich 
audycji telewizyjnych i filmów, co z kolei słuy promocji ró norodnoci kulturalnej i 
j zykowej oraz podnoszeniu konkurencyjnoci Unii na wiatowym rynku 
audiowizualnym. Te cele realizuje program Media Plus, na który przeznaczono budet 
400 mln euro, w tym 50 mln euro na szkolenia, na development - 70 mln euro, 
dystrybucj  - 201 mln euro, promocj – ok. 30 mln euro, koszty administracyjne – ok. 31 
mln euro.  

3. Finansowanie programów rozwoju produkcji zawartoci multimedialnej i internetowej 
m.in. w celu promocji rónorodnoci kulturowej i j zykowej w społeczestwie 
informacyjnym. W 2000 roku Rada UE przyjła decyzj  o rozpoczciu realizacji 
wieloletniego programu wspierania produkcji i wykorzystania europejskiej zawartoci 
cyfrowej w sieciach globalnych oraz promowania rónorodnoci j zykowej w 
społeczestwie informacyjnym. Składaj si  na to działania wspomagajce 
wykorzystywanie europejskiej zawartoci Internetu, szczególnie tworzonej przez sektor 
publiczny, promocj produkcji w j zykach krajów unijnych oraz wspieranie eksportu tych 
tre ci, a tak e wzmacnianie dynamiki rynkowej i działalnoci przedsibiorstw. W 2002 
roku Rada UE przyjła uchwał  „O interaktywnej zawartoci mediów w Europie”, 
traktuj c rozwój produkcji i wykorzystania tych interaktywnych treci jako element 
realizacji znacznie szerszego programu rozwoju społeczestwa informacyjnego oraz jako 
kontynuacj  działa  zwi zanych z promocj produkcji treci audiowizualnych. 
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4. Wypracowanie wspólnych standardów technicznych w zakresie mediów audiowizualnych 
i komunikacji elektronicznej, stworzenie prawnych i technologicznych podstaw wejcia 
europejskich mediów audiowizualnych do ery cyfrowej; promowanie integracji 
(konwergencji) i interoperacyjnoci mediów audiowizualnych, telekomunikacji i 
informatyki jako fundamentu rozwoju społeczestwa informacyjnego.  

W ród celów polityki Unii Europejskiej wane miejsce zajmuj relacje z krajami 
trzecimi, obejmujce:  

• rozszerzenie Unii Europejskiej i wprowadzenie krajów kandydackich oraz innych krajów 
postkomunistycznych do „europejskiej przestrzeni audiowizualnej” (czyli obj cie ich tym 
samym porzdkiem prawnym oraz zasadami działalnoci mediów audiowizualnych);  

• wielostronne negocjacje handlowe w ramach wiatowej Organizacji Handlu, których 
celem jest ochrona unijnego rynku audiowizualnego przez niepodejmowanie w ramach 
GATS zobowizania liberalizacji tego rynku i odmow przyznania krajom trzecim 
nieograniczonego dostpu do tego rynku oraz klauzuli najwyszego uprzywilejowania;  

• współprac z innymi krajami (np. z krajami Morza ródziemnego, z krajami bałkaskimi 
oraz z tzw. nowymi ssiadami UE na Wschodzie po rozszerzeniu UE o 10 pastw), a 
tak e współprac z organizacjami midzynarodowymi. 

 

1.3 W 1999 roku Komisja Europejska opublikowała komunikat na temat zasad i 
wytycznych polityki audiowizualnej Wspólnoty w erze cyfrowej. Komisja Europejska 
wymieniła w komunikacie podstawowe dziedziny działalnoci w tym zakresie (m.in. 
nowelizacj  dyrektywy o telewizji bez granic, zapewnianie równego prawa do programowej 
zawartoci mediów audiowizualnych, ochron praw autorskich i zwalczanie piractwa, pomoc 
publiczn  dla kinematografii i telewizji, stworzenie ram prawnych dla kinematografii, 
regulacj  nowych form reklamy i sponsoringu, ochron małoletnich).  

Komisja Europejska okreliła równie  w komunikacie nastpuj ce zasady polityki 
audiowizualnej: 

• proporcjonalno , czyli ograniczanie regulacji do niezbdnego zakresu, potrzebnego do 
osi gni cia zało onego celu, 

• oddzielenie regulacji infrastruktury od regulacji zawartoci komunikowania (czyli z jednej 
strony rozdzielenie regulacji dotyczcych przekazywania sygnałów elektronicznych i 
stosowanej w tym zakresie infrastruktury, a z drugiej strony regulacji dotyczcych treci 
audiowizualnych),  

• neutralno  techniczn regulacji,  

• zachowanie polityki i regulacji na szczeblu europejskim, słucych interesowi ogólnemu 
zgodnie z zasad, e regulacja nastpuje wtedy, gdy rynek sam nie zrealizuje tych celów, 

• uznanie roli publicznego radia i telewizji oraz potrzeby przejrzystoci w ich finansowaniu,  

• samoregulacj jako uzupełnienie regulacji. 

Polityka audiowizualna UE jest realizowana w szczególnoci przez program Media 
Plus i inne programy wsparcia finansowego w celu ochrony rónorodnoci kulturalnej i 
j zykowej, a take przez inicjatyw „e-Europe”. 

Informacje dotyczą ce kierunków polityki medialnej Unii Europejskiej i działalnoś ci 
mię dzynarodowej KRRiT znajdują  się  w rozdziale VIII „Sprawozdania Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalnoś ci” oraz w czę ś ci 
„Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji” 
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Rola regulatorów audiowizualnych według Komisji Europejskiej  

 

1.4 Unia Europejska, wyznaczajc cele wspólnotowej polityki audiowizualnej, dostrzega 
znaczenie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju rynku audiowizualnego, zniesienia 
przeszkód swobodnego przepływu usług pomidzy pa stwami członkowskimi UE oraz 
powstania systemu przeciwdziałajcego nieuczciwej konkurencji na wspólnym rynku. 

Osi gni cie tych celów bdzie mo liwe poprzez harmonizacj przepisów prawnych 
oraz działa administracyjnych w pastwach członkowskich w zakresie podejmowania 
działalnoci przez nadawców programów telewizyjnych oraz operatorów telewizji kablowych.  

Celem podejmowanych działa jest przeciwdziałanie zakłóceniom swobodnego 
przepływu programów w ramach Wspólnoty, propagowanie powstawania w pastwach 
członkowskich rynków o wielkoci odpowiedniej dla produkcji telewizyjnej, nie tylko poprzez 
ustanowienie wspólnych zasad otwierania rynków krajowych, lecz take poprzez popieranie 
produkcji europejskiej.  

Nie mniej wanym elementem akcentowanym przez wspólnotowe prawo 
audiowizualne jest ochrona interesu publicznego w zakresie roli pełnionej przez telewizj jako 
ródło informacji, edukacji, kultury i rozrywki. Ochrona interesu publicznego obejmuje 

przestrzeganie praw odbiorcy, poszanowanie godnoci ludzkiej oraz ochron praw dzieci i 
młodzie y w mediach elektronicznych, a take promowanie rónorodnoci kulturowej i 
j zykowej. 

Cele te znalazły odzwierciedlenie w najistotniejszym akcie prawnym regulujcym 
sfer  rozpowszechniania treci audiowizualnych na obszarze Unii Europejskiej, czyli 
dyrektywie o telewizji bez granic.  

Dyrektywa wskazuje na obowizek zagwarantowania niezaleno ci krajowych 
organów regulacyjnych. Ich podstawow rol , w rozumieniu dyrektywy, jest monitorowanie 
efektywnego wypełniania zada okre lonych w jej przepisach.  

 

1.5 Istnienie niezalenego organu pa stwowego właciwego w sprawach radiofonii i 
telewizji jest norm  w pa stwach europejskich. Radiofonia i telewizja realizuj  prawo 
ka dego człowieka do wypowiedzi i informacji.  

Zgodnie z art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka kady ma prawo korzysta 
z tych praw bez ingerencji władz publicznych. Ze wzgl du jednak na konieczno 
koncesjonowania nadawców oraz na znaczenie radiofonii i telewizji dla demokracji, kultury, 
społeczestwa oraz gospodarki powołuje si niezalene organy regulacyjne do realizacji 
celów polityki publicznej w sposób zgodny z normami demokracji m.in. w celu ochrony 
wolno ci nadawców. 

Unia Europejska przywizuje du e znaczenie do właciwego funkcjonowania 
audiowizualnych organów regulacyjnych w nowych krajach członkowskich, uznajc to za 
element administracyjnej zdolnoci do realizacji acquis communautaire w tej dziedzinie. 
Komisja Europejska zapowiada rozpoczcie konsultacji na temat moliwo ci zacienienia 
współpracy na szczeblu europejskim midzy organami regulujcymi dziedzin 
audiowizualn.  

W lipcu 2002 roku Komisja Europejska powołała stał grup  regulatorów 
europejskich. W jej skład wchodz przedstawiciele krajowych organów regulacji i Komisji 
Europejskiej. Celem działania grupy jest m.in. ujednolicanie stosowania nowych, 
wspólnotowych regulacji ramowych oraz doradzanie Komisji Europejskiej w zagadnieniach, 
dotycz cych wdraania tych regulacji. 
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W komunikacie Komisji Europejskiej z 1999 roku na temat zasad i wytycznych, 
dotycz cych wspólnotowej polityki audiowizualnej w erze cyfrowej m.in. stwierdza si, e: 

• organy regulacyjne powinny by niezalene od rzdu i podmiotów rynkowych, 

• proces konwergencji technologicznej wymaga zwikszonej współpracy midzy organami 
regulacyjnymi, odpowiedzialnymi za infrastruktur ł czno ci, media audiowizualne i 
ochron  konkurencji (istotne jest, aby regulacja radia i telewizji była cz ci  procesu 
kształtowania rynku i uwzgldniała konieczno  liberalizacji, otwarcia rynków na 
konkurencj , monitorowania przypadków naruszania zasad konkurencji, stwarzania 
warunków sprzyjajcych konkurencji; regulacja powinna take uwzgl dnia  zadania 
zwi zane z tworzeniem i treci  programu, w zwizku z czym wyraany jest pogld, e 
regulacja treci i regulacja sieci nie powinna by rozł czna), 

• organy regulacyjne mog przyczyni  si  do rozwoju i wdroenia systemów samoregulacji 
podmiotów rynkowych. W miar wzrostu liczby nadawców, a take wraz z rozwojem 
nowych technologii, trudniejszych do objcia regulacj i nadzorem, do rozpowszechniania 
programów przewiduje si upowszechnianie rónych form samoregulacji. Formy te maj 
obejmowa tworzenie zasad i kodeksów dobrej praktyki przez samych nadawców lub 
dostawców treci (potencjalnie w ramach prawnych tworzonych przez ustawodawstwo i z 
okre leniem roli organu regulacyjnego w nadzorowaniu ich przestrzegania). 

Organom regulacyjnym powierza si  – w ró nym zakresie, w ró nych krajach – 
zadania zwi zane z: 

• zarz dzaniem sektorem audiowizualnym (koncesjonowanie nadawców prywatnych i 
ewentualnie publicznych, w niektórych przypadkach powoływanie członków 
organów nadzorczych lub zarzdzaj cych nadawców publicznych),  

• regulacj  i nadzorowaniem nadawców (wydawanie rozporzdze  w ramach 
upowa nie  ustawowych, opracowywanie kodeksów i standardów działalnoci 
nadawców, nadzorowanie i monitorowanie tej działalnoci, nakładanie kar za 
naruszanie przepisów lub nie wywizywanie si  z obowi zków),  

• udziałem doradczym lub współstanowicym w tworzeniu polityki pa stwa w 
zakresie radiofonii i telewizji, w procesie legislacyjnym, w opiniowaniu porozumie  
mi dzynarodowych w dziedzinie mediów audiowizualnych, 

• współprac  mi dzynarodow . 

 

1.6 Dzisiaj cele regulacji radiofonii i telewizji okrela si  najogólniej w sposób 
nast puj cy: 

• zapewnianie dostpu do sieci i usług, czyli do oferty programowej i innej, 

• okre lenie standardów obowizuj cych w programach i denie do ich podwyszania, 

• promowanie jakoci, 

• troska o gospodarczy i technologiczny rozwój sektora. 

 Zapewnianie dostpu do programu obejmuje m.in. promowanie rozwoju radiofonii i 
telewizji cyfrowej, w tym dostarczanie nadawcom bodców (np. przez gwarancje uzyskania 
dodatkowych kanałów) oraz pomoc w konwersji cyfrowej. Realizowaniu tego celu słuy 
tak e rozwój sieci szerokopasmowych. 
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 Promocji wysokiej jakoci programu słuy w szczególnoci: 

• wzmacnianie nadawców publicznych (czy bezpłatnych kanałów ogólnodostpnych, jak na 
przykład w Niemczech poprzez zakaz przenoszenia transmisji sportowych i filmów do 
kanałów płatnych), 

• utrzymywanie kwot programowych, nakładanie wymogów programowych tak e na 
nadawców kanałów płatnych, troska o wysok jako  oferty internetowej (m.in. przez 
zapewnianie działalnoci nadawców publicznych w Internecie, jak na przykład BBC), 

• finansowanie produkcji okrelonych gatunków programowych. 

Troska o gospodarczy rozwój sektora wymaga rozwaenia, czy inne omówione tu 
kierunki polityki medialnej i regulacyjnej przyczyni si  do tego celu, czy te nie. Istotne 
znaczenie ma tu ochrona konkurencji, wspieranie rozwoju technologicznego, troska o to, by 
nowe podmioty nie musiały pokonywa wysokich barier wstpu na rynek. 

Wyró nia si  regulacj  „behawioraln” (opracowywanie przepisów, stanowicych 
niekiedy daleko idc  ingerencj w działalno  nadawców i operatorów, narzucajcych im 
okre lone obowizki i sposób ich realizacji) oraz regulacj „strukturaln ” (zapewnianie takiej 
struktury rynku, by wymuszała ona właciwe zachowania nadawców, promowała inwestycje 
w produkcj  programu oraz jego jako).  

Ze wzgl du na rosnc  liczb  nadawców oraz ródeł programu i informacji polityka 
regulacyjna w coraz wikszym stopniu ma charakter strukturalny.  

Do instrumentów polityki „strukturalnej” nale tak e utrzymywanie nadawcy lub 
nadawców publicznych, kwoty programowe lub inwestycyjne, przyznawanie nadawcom 
komercyjnym okrelonych przywilejów (np. we Francji jest to brak opłaty za czstotliwo ), 
w zamian za co mona wymaga od nadawców realizacji wymogów programowych, 
ograniczania koncentracji mediów itp. 

 

Kompetencje regulatorów audiowizualnych w wybranych krajach 

1.7 Pa stwa członkowskie UE zgodnie z systemami prawnymi, tradycjami 
demokratycznymi i kulturowymi ustanawiały organy regulacyjne w ró ny sposób. Efektem 
jest zró nicowanie zarówno w odniesieniu do ich modeli, kompetencji, jak i rodków 
słu cych zachowaniu niezaleno ci.  

W wi kszo ci krajów ciała regulacyjne maj charakter kolegialnego organu 
decyzyjnego, którego członkowie s powoływani przez: 

• władze ustawodawcze,  

• władze wykonawcze,  

• władze ustawodawcze i wykonawcze, 

• władze sdownicze,  

• ruchy i grupy społeczne.  

Zró nicowanie modeli i kompetencji regulatorów obrazuj rozwi zania francuskie i 
irlandzkie, uznawane za tradycyjne oraz brytyjskie i austriackie, które przyjły 
skonwergowany model regulatora. 

 

1.8 We Francji Najwy sza Rada ds. Audiowizualnych (CSA), powołana na mocy 
ustawy z 17 stycznia 1989 roku, jest przykładem tradycyjnego regulatora radiofonii i 
telewizji.  



I. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wobec wyzwa
ń
 Unii Europejskiej  

7 

CSA dysponuje czstotliwo ciami, przyznaje koncesje, monitoruje nadawców w 
zakresie zobowiza  programowych oraz przestrzegania podstawowych zasad porzdku 
publicznego w mediach, nakłada kary administracyjne na nadawców prywatnych i 
publicznych w przypadku niewypełniania cicych na nich obowizków. CSA wybiera 
członków zarzdów radiofonii i telewizji publicznej.  

Rz d Republiki zwraca si do CSA o wydawanie opinii w zakresie nowych aktów 
prawnych, dotyczcych radiofonii i telewizji, czy negocjacji midzynarodowych w zakresie 
mediów elektronicznych. Zgodnie ze znowelizowan ustaw  o swobodzie komunikacji z 1 
sierpnia 2000 roku CSA odgrywa główn rol  w praktycznej realizacji projektu 
wprowadzenia naziemnej telewizji cyfrowej. CSA posiada kompetencje w zakresie 
planowania czstotliwo ci oraz wyboru komercyjnych stacji telewizyjnych, ubiegajcych si  
o mo liwo  naziemnego nadawania cyfrowego.  

 

1.9 W Irlandii regulatorem zawarto ci tre ci mediów elektronicznych jest 
Broadcasting Commission of Ireland.  

Od 2003 roku komisja przechodzi przez etap tworzenia regulatora, obejmujcego 
tak e media publiczne.  

Niezale nie od BCI działa komisja rozpatrujca skargi na nadawców (Broadcasting 
Complaints Commission – BCC).  

BCI ma charakter komercyjnego, quasi-pastwowego organu, co w warunkach 
irlandzkich oznacza moliwo  pobierania opłat od podmiotów rynkowych. BCI licencjonuje 
nadawców, przy czym warunki udzielenia koncesji na nadawanie s publicznie znane. 
Warunkiem złoenia wniosku koncesyjnego jest przeprowadzenie przez przyszłego nadawc  
bada  rynkowych zwi zanych z okreleniem swojej przyszłej pozycji rynkowej. W praktyce 
BCI cz sto zgłasza uwagi i zastrzeenia w stosunku do przedstawianych analiz.  

Specyfik  regulacji prywatnych nadawców irlandzkich jest to, e koncesja naley do 
organu regulujcego, a nadawca jest jedynie jej wykonawc. BCI zajmuje si tak e 
monitorowaniem programów, czyni to jednak sporadycznie. Sprawdza te, czy koncesja 
wykonywana jest zgodnie z warunkami jej przyznania. Program monitorowany jest na 
bie co. Corocznej ocenie podlegaj m.in. dokumenty finansowe nadawcy, posiadane zasoby, 
w tym zasoby ludzkie oraz ich efektywne wykorzystanie. Sprawdzane s  tak e 
wykorzystywanie przyznanych czstotliwo ci, nale yta staranno  w dopełnieniu warunków 
koncesji i wysiłki na rzecz zachowania rónorodnoci w przekazywanych treciach. 

 

1.10 W 2003 roku w Wielkiej Brytanii rozpocz ł działalno  Office of 
Communications (OFCOM). W jednym niezalenym urz dzie poł czono funkcje 
istniej cych dotychczas piciu ciał regulacyjnych:  

• The Broadcasting Standards Commission (BSC),  

• Independent Television Commission (ITC),  

• The Office of Telecommunications (OFTEL),  

• The Radio Authority,  

• Radiocommunications Agency (RAu).  

System nowej regulacji charakteryzuje si zarówno dla mediów publicznych, jak i 
komercyjnych minimaln ingerencj regulatora oraz naciskiem na samokontrol nadawców.  
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OFCOM ma jednoczenie dba o przestrzeganie standardów jakoci i przyzwoito ci w 
mediach, standardów technicznych, jak te zapewnia wysoki poziom konkurencyjnoci i 
dobr  kondycj  ekonomiczn sektora mediów elektronicznych i telekomunikacji. 

Do najwaniejszych zada brytyjskiego regulatora nale m.in.: 

• efektywne zaspakajanie potrzeb odbiorców,  

• zintegrowane podejcie do regulacji,  

• kreowanie klarownej i spójnej polityki,  

• zdolno  do elastycznego reagowania,  

• utrzymywanie rónorodnej oferty i jakoci usług sektora komunikacyjnego,  

• wykorzystanie dowiadcze  istniej cych regulatorów,  

• szybka reakcja na skargi odbiorców,  

• usprawnienie procesu koncesyjnego i decyzji dotyczcych polityki medialnej. 

Zadaniem OFCOM-u jest te tworzenie strategii rozwoju sektora 
telekomunikacyjnego i polityki w tym zakresie.  

Obszar telekomunikacyjny odpowiada za polityk dotycz c  regulacji sieci, usług i 
zakresu czstotliwo ci. Obejmuje on polityk dost pu do sieci i usług (szerokopasmowych i 
w skopasmowych), planowania czstotliwo ci, ich sprzeday (np. w formie aukcji), a take 
współpracy midzynarodowej.  

OFCOM odpowiada za licencjonowanie czstotliwo ci na potrzeby usług 
telekomunikacyjnych oraz zagadnienia zwizane z czstotliwo ciami dla poszczególnych 
licencji telewizyjnych i radiowych. OFCOM dodatkowo ponosi odpowiedzialno  za polityk  
przyznawania numerów telefonicznych.  

OFCOM jest tzw. regulatorem lekkim, czyli wypracowujcym standardy dobrego 
post powania, które słu  jako wzorce do samoregulacji przez media. Taki sposób działania 
jest mo liwy w warunkach tradycji mediów dojrzałych i odpowiedzialnych, wyrosłych z 
do wiadcze  BBC.  

OFCOM jest jednak te regulatorem, który ma podwójne zadanie: nie tylko kontroluje 
(w tym po raz pierwszy take media publiczne), ale dba o kondycj całego sektora 
medialnego w Wielkiej Brytanii. Dbało ta ma dwa oblicza: dotyczy odbiorców mediów 
(standardy przyzwoitoci, ró norodno  oferty programowej, zapobieganie praktykom 
monopolistycznym) oraz nadawców (polityka konkurencyjnoci).  

W strukturze OFCOM-u charakterystyczne jest istnienie rady konsumentów, która 
doradza zarówno radzie nadzorczej, dyrektorowi naczelnemu, jak i jednostce odpowiedzialnej 
za badania i wypracowywanie strategii.  

 

1.11 W Austrii obecny kształt systemu regulacyjnego został okrelony zmianami 
ustawowymi z 2001 roku.  

Na ich podstawie centraln rol  odgrywa Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH 
(RTR), czyli Regulacja Radiowo-Telewizyjna i Telekomunikacyjna sp. z o.o. Instytucja ta 
stanowi struktur operacyjn zarówno dla KommAustria (Austriacki Urzd ds. 
Komunikowania), jak i TKK (Komisja ds. Kontroli Telekomunikacji).  

W skład RTR wchodz dwa podstawowe departamenty: departament ds. radiowo-
telewizyjnych oraz departament ds. telekomunikacyjnych. W praktyce oznacza to przyjcie 
przez Austri zintegrowanego modelu regulatora, kompetentnego zarówno w dziedzinie 
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mediów elektronicznych, jak i telekomunikacji. Takie rozwizanie umoliwia lepsze 
wykorzystanie informacji, dotyczcych obu rynków oraz dowiadcze  pracowników, 
dotychczas zatrudnionych w odrbnych instytucjach.  

RTR jest odpowiedzialna za techniczn i administracyjn stron  decyzji 
regulacyjnych, podejmowanych przez KommAustria i TKK. W dziedzinie mediów 
elektronicznych RTR wspiera działania KommAustria, która bezporednio podlega 
kanclerzowi federalnemu. KommAustria jest odpowiedzialna w szczególno ci za 
wprowadzanie w ycie ustaw o prywatnej radiofonii telewizji w zakresie zarzdzania 
cz stotliwo ciami i licencjonowania nadawców. RTR we współpracy z KommAustria jest 
aktywnie zaangaowany w prace, których celem jest wprowadzenie naziemnej telewizji 
cyfrowej.  

 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w latach 1993 – 2004. Dokonania KRRiT i budowa 
wolnego rynku mediów elektronicznych 
 

1.12 Instytucj  Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji powołano w prawie polskim – niemal 
równoczenie na poziomie regulacji konstytucyjnej oraz ustawowej – w 1992 roku, 
wprowadzajc art. 36b do przepisów konstytucyjnych utrzymanych w mocy przez tzw. Mał  
Konstytucj  z 17 padziernika 1992 roku oraz uchwalajc ustaw o radiofonii i telewizji.  

Konstrukcja prawna Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji została bez wi kszych 
zmian przeniesiona do obecnie obowizuj cej Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku. 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji od pocztku swego istnienia okrelana jest jako organ 
nowego typu, którego powstanie stanowiło wan  przemian ustrojow  w Polsce.  

Z drugiej strony Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako organ nowego typu od 
pocz tku nie mieciła si  w konstytucyjnym schemacie trójpodziału władzy i trójdzielnej 
klasyfikacji organów pastwowych.  

Przepisy dotyczce Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji znalazły si z rozdziale IX 
Konstytucji RP pt. „Organy kontroli pastwowej i ochrony prawa” razem z przepisami 
okre laj cymi pozycj  Najwy szej Izby Kontroli i Rzecznika Praw Obywatelskich.  

Konstytucyjnie akcentowan  rol  KRRiT jest ochrona wolno ci słowa, prawa do 
informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji (art. 213 ust. 1). Krajowa 
Rada, oprócz uprawnie  dotycz cych ochrony prawa, wykonuje tak e zadania organu 
administracji, m.in. prowadz c post powanie koncesyjne. Ma te uprawnienia do 
wydawania rozporz dze  jako aktów wykonawczych do ustaw, a w sprawach 
indywidualnych - do podejmowania uchwał (art. 213 ust. 2).  

Konstytucja utrzymuje sposób powoływania KRRiT – przez Sejm, Senat i Prezydenta. 
W stosunku do Ustawy Konstytucyjnej z 17 padziernika 1992 roku o wzajemnych 
stosunkach midzy władz  ustawodawcz i wykonawcz Rzeczypospolitej Polskiej oraz o 
samorzdzie terytorialnym - nowym rozwizaniem jest wprowadzenie nakazu apolitycznoci 
członków KRRiT (art. 214 ust. 2). Konstytucja poszerzyła te obszar incompatibilitas, czyli 
niepoł czalnoci mandatu posła lub senatora z innymi funkcjami lub stanowiskami 
pa stwowymi, co znalazło równie zastosowanie w stosunku do członków Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji. 

Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji został nadany status organu konstytucyjnego 
w pełnym znaczeniu tego słowa. Jest to organ o składzie, zadaniach i prawnych formach 
działania unormowanych w istotnej czci bezporednio przepisami ustawy zasadniczej. 
W doktrynie podkrela si , e je eli nawet konstytucjonalizacja KRRiT nie była 
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bezwzgl dnie prawnie konieczna, to jednak z pewnoci  jest co najmniej w pełni 
uzasadniona, potrzebna i celowa.  

 

1.13 Ustawa z 29 grudnia 1992 roku w art. 5 stanowi, e tworzy si  Krajow  Rad  
Radiofonii i Telewizji, jako kolegialny organ pastwowy wła ciwy w sprawach radiofonii i 
telewizji.  

Przepis zawarty w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o radiofonii i telewizji stanowi, e 
Krajowa Rada projektuje w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunki 
polityki pa stwa w dziedzinie radiofonii i telewizji. Ustawodawca, okrelaj c w ten 
sposób jedno z zada Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji d ył do zapewnienia 
spójno ci działa  pa stwa w dziedzinie mediów audiowizualnych. Gwarantem tej 
spójno ci działa  jest wi c porozumienie z Prezesem Rady Ministrów.  

Celem tego porozumienia w rozumieniu ustawodawcy jest wic zapobieganie takim 
sytuacjom, w których moe nastpi  wył czenie cz ci działa  o charakterze wykonawczo–
administracyjnym z gestii organów rzdowych, w szczególnoci takich jak Minister Kultury, 
Minister Infrastruktury, Prezes Urzdu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Minister 
Finansów, Minister Skarbu Pastwa, Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.  

Celem tego porozumienia jest równie wyeliminowanie sytuacji, w których 
pozostajca poza systemem organów administracji rzdowej Krajowa Rada Radiofonii i 
Telewizji mo e mie  trudnoci w realizowaniu swoich ustawowych zada i obowi zków.  

W ramach porozumienia powinna nastpowa  koordynacja działa podejmowanych 
przez Krajow Rad  Radiofonii i Telewizji z działaniami wykonawczymi, prowadzonymi 
przez administracj rz dow . Ustawodawca nie przesdził formy prawnej i zakresu czynnoci 
podejmowanych przez Krajow Rad  w celu wykonania przepisu zawartego w art. 6 ust. 2 
pkt 1 ustawy o radiofonii i telewizji. 

 

1.14 Ustawowym partnerem dla Krajowej Rady w ustalaniu kierunków polityki pa stwa w 
dziedzinie radiofonii i telewizji jest Prezes Rady Ministrów, a nie poszczególni ministrowie. 
Brak ustawowo okrelonych zasad, form i trybu porozumienia z Prezesem Rady Ministrów 
wynika z konstytucyjnego usytuowania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w systemie 
organów pastwa oraz przewiadczenia ustawodawcy, e ustawowe okrelanie trybu moe 
by  czynnikiem naruszajcym konstytucyjne gwarancje niezaleno ci KRRiT. Zgodnie z 
wol  ustawodawcy to praktyka i dobry obyczaj miały uregulowa t  sfer  kontaktów. 

Ustalanie kierunków polityki pa stwa w dziedzinie mediów audiowizualnych 
powinno nast powa  w szczególnoci poprzez analizowanie obowizuj cych regulacji 
prawnych i przygotowywanie koniecznych zmian przepisów. Krajowa Rada Radiofonii i 
Telewizji nie ma inicjatywy ustawodawczej, w które to prawo wyposa ona jest Rada 
Ministrów.  

Współpracujc z Rad Ministrów Krajowa Rada, wielokrotnie od 1994 roku, 
przygotowywała projekty ustaw nowelizujcych ustaw o radiofonii i telewizji oraz projekty 
innych aktów prawnych. Obszerny projekt nowelizacji złoony został w grudniu 1996 roku, 
na r ce ówczesnego premiera Włodzimierza Cimoszewicza. Po wyborach parlamentarnych, 
nowo powołany rzd premiera Jerzego Buzka, podjł decyzj  o skierowaniu tego projektu do 
laski marszałkowskiej. W wyniku długich procedur legislacyjnych projekt został istotnie 
zmieniony, przy czym niektóre z poprawek były sprzeczne z prawem europejskim, co w 
konsekwencji spowodowało zgłoszenie weta przez Prezydenta RP.  

Z upowanienia premiera Jerzego Buzka, Krajowa Rada przygotowała kolejny projekt 
nowelizacji ustawy, którego głównym celem była regulacja naziemnej i satelitarnej telewizji 
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cyfrowej. Projekt przekazano premierowi 7 lipca 2000 roku. Po dokonaniu analizy uwag 
zgłoszonych przez Rzdowe Centrum Legislacji, Krajowa Rada przekazała premierowi 
poprawion wersj  projektu 31 padziernika 2000 roku.  

Projekt nowelizacji obejmował zagadnienia telewizji cyfrowej, poboru abonamentu, 
mechanizmów tzw. rekoncesjonowania. Mimo generalnej aprobaty dla głównych kierunków 
nowelizacji, premier nie podjł jednak decyzji o skierowaniu projektu do dalszych prac 
legislacyjnych.  

Trzeba podkreli , e w zwi zku z zobowizaniami akcesyjnymi, Krajowej Radzie 
powierzono zadania zwizane z tworzeniem prawnego systemu funkcjonowania mediów 
elektronicznych w Polsce oraz okrelono Krajow  Rad  jako główn  instytucj  
odpowiedzialn za realizacj działa  strategicznych w tej dziedzinie (stanowisko 
negocjacyjne z 9 padziernika 2000 roku). Na tej m.in. podstawie Krajowa Rada 
uczestniczyła w przygotowywaniu tzw. projektu dostosowawczego, przyjtego przez rzd 
27 czerwca 2001 roku. Ze wzgldu na bliski termin wyborów parlamentarnych projekt nie 
został skierowany do Sejmu RP. W połowie 2001 roku rozpoczte zostały w Krajowej Radzie 
prace nad kolejnym projektem, który przede wszystkim miał za cel aktualizacj 
dotychczasowych propozycji, zwizanych z emisj cyfrow , abonamentem, odnawianiem 
koncesji. Istotn cz  projektu stanowiły te propozycje zwizane z aktualnymi 
zobowi zaniami negocjacyjnymi. Projekt został przekazany premierowi Leszkowi Millerowi, 
15 stycznia 2002 roku.  

Wa nym elementem zapewniania spójnoci działa  podejmowanych w dziedzinie 
radiofonii i telewizji jest udział Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w tworzeniu oraz w 
opiniowaniu w trakcie dalszych prac legislacyjnych projektów ustaw i aktów wykonawczych 
reguluj cych rynek audiowizualny. Niezbdne jest te poprzedzanie prac legislacyjnych 
rzeteln  analiz  rzeczywistej sytuacji na rynku audiowizualnym. Krajowa Rada powinna mie  
zagwarantowan mo liwo  inicjowania wspólnych z organami administracji rzdowej, 
skoordynowanych działa prognostycznych i analitycznych. Wyniki tych analiz powinny 
stanowi  podstaw do opracowywania strategicznych kierunków polityki pastwa w 
dziedzinie mediów audiowizualnych. Projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady 
Ministrów kierunków polityki pastwa w dziedzinie radiofonii i telewizji powinno dotyczy 
tak e tych ustawowych zada Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, które zwizane s z 
inicjowaniem postpu naukowo – technicznego i kształcenia kadr medialnych, organizowanie 
bada  tre ci i odbioru programów, organizowanie i inicjowanie współpracy z zagranic , 
dotycz cej sfery audiowizualnej. 

 

1.15 W momencie tak przełomowym dla polskiego rynku medialnego, w toku prac nad 
projektem zmian w ustawie o radiofonii i telewizji, w przeddzie  wst pienia Polski do 
Unii Europejskiej i na progu rewolucji technicznej w mediach, zwi zanej z cyfrowym 
nadawaniem programów, bezsprzecznym wymogiem staje si szczegółowe okrelenie 
współpracy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z Prezesem Rady Ministrów.  

W szczególnoci konieczne jest: 

• opracowanie dokumentu, w którym nastpi okre lenie procedur wykonawczych do art. 6 
ust. 2 pkt 1 ustawy, 

• okre lenie w procedurze wykonawczej zasad regularnej współpracy z Prezesem Rady 
Ministrów i organami administracji rzdowej, harmonogramu tej współpracy oraz jej 
planu i zakresu merytorycznego, 
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• okre lenie zakresu merytorycznego bada i analiz strategicznych, dotyczcych rynku 
audiowizualnego, przeprowadzanych zarówno pod wzgldem finansowym, jak i 
organizacyjnym z organami administracji rzdowej, 

• przeprowadzanie konsultacji z Krajow Rad  Radiofonii i Telewizji na kadym etapie 
tworzenia projektów aktów prawnych, regulujcych dziedzin mediów audiowizualnych,  

• zagwarantowanie Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji moliwo ci wykonywania 
zwi kszonych zada, co zostało równie podkrelone w szóstym raporcie Komisji 
Europejskiej, monitorujcym przygotowania Polski do członkostwa w Unii Europejskiej. 
W raporcie tym podkrela si  konieczno  wzmocnienia Krajowej Rady Radiofonii i 
Telewizji tak, aby skutecznie mogła monitorowa przestrzeganie przepisów, regulujcych 
rynek audiowizualny. 

 

 1.16 Utworzona w 1993 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stan ła przed 
bezprecedensowym zadaniem budowy demokratycznego ładu medialnego, zapewnienia 
pluralizmu, wolno ci słowa i prawa do informacji.  

Do najwaniejszych wydarze, które zdecydowały o ustanowieniu nowego ładu w 
eterze, trzeba zaliczy w szczególnoci przekształcenie Polskiego Radia i Telewizji w spółki 
Skarbu Pastwa i powołanie nowych władz mediów publicznych w kocu 1993 roku. Tym 
samym Krajowa Rada stworzyła podstawy działania publicznej radiofonii i telewizji, 
maj cych okrelon  ustawowo misj społeczn, edukacyjn i kulturotwórcz .  

W nastpnych latach - nadzorujc i wspierajc prac  mediów publicznych (m.in. 
poprzez przydziały czstotliwo ci, podział abonamentu, wybory rad nadzorczych i rad 
programowych, udział w pracach dotyczcych reformy TVP, projekty nowelizacji ustawy o 
radiofonii i telewizji) - Krajowa Rada przyczyniła si do tego, i polskie media publiczne 
maj  dzi  (w przeciwie stwie np. do Czech) mocn i trwał  pozycj  na rynku medialnym i s 
przygotowane do konfrontacji z wyzwaniami niesionymi przez rozwój technologiczny i 
integracj  europejsk.  

 

1.17 Kolejnymi wa nymi wydarzeniami, decydujcymi o ustanowieniu nowego ładu w 
eterze były dwa publiczne procesy koncesyjne, które przyczyniły si do powstania w naszym 
kraju pluralistycznej mapy radiowych i telewizyjnych prywatnych stacji koncesjonowanych.  

W latach 1993-1994 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przygotowała i 
przeprowadziła pierwszy proces koncesyjny, w którym przyznano koncesje na jeden program 
telewizyjny ogólnokrajowy (Telewizja POLSAT), jeden program telewizyjny kodowany 
(CANAL+) oraz na trzy ogólnokrajowe programy radiowe (RFM FM i ZET oraz radio 
społeczne o charakterze wyznaniowym - Radio Maryja).  

W pierwszym procesie koncesyjnym przyznano równie liczne koncesje lokalne, w 
tym 47 stacjom diecezjalnym Kocioła katolickiego.  

W rezultacie drugiego procesu koncesyjnego, przeprowadzonego w latach 1995-1997, 
powstały dwie ponadregionalne sieci telewizyjne: sie północna, któr otrzymał TVN 
(współdziałajcy z sieci  Telewizji Wisła w Polsce południowej – obie te sieci nastpnie 
poł czyły si ) oraz sie centralna, na program „Nasza Telewizja”, której włacicielem była 
spółka Polskie Media S.A. Podczas tego procesu rozszerzono take zasig, dot d tylko 
lokalnej Telewizji Niepokalanów. 
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1.18 W radiofonii rozbudowywano systematycznie trzy sieci ogólnokrajowe, przyznane w 
pierwszym procesie koncesyjnym oraz sieci ponadregionalne. W obu procesach koncesyjnych 
wydano prawie 190 koncesji na emisje programów o charakterze lokalnym lub regionalnym. 
W nastpnych latach Krajowa Rada przeszła od organizowania wielkich procesów 
koncesyjnych do stałej działalnoci koncesyjnej, uzupełniajc systematycznie map polskich 
mediów elektronicznych.  

W rezultacie działa  Krajowej Rady w ci gu kilku lat zbudowana została od 
podstaw pluralistyczna struktura prywatnej radiofonii i telewi zji koncesjonowanej, o 
zró nicowanych formatach programowych, zaspakajajca zró nicowane potrzeby 
odbiorców. Polski rynek audiowizualny został zaliczony do najbardziej rozbudowanych 
i ró norodnych rynków medialnych w Europie rodkowo-Wschodniej.  

 

1.19 W drugiej połowie lat dziewi dziesi tych Krajowa Rada stanła wobec nowych 
wyzwa  zwi zanych z ywiołowo zachodzcymi na polskim rynku medialnym procesami, a 
w szczególnoci procesami zwizanymi z rónorodnymi formami integracji nadawców, 
wywołanymi zarówno przyczynami ekonomicznymi, jak i wchodzeniem do Polski 
satelitarnych programów zagranicznych i rozwojem technologii cyfrowej. 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w sposób aktywny starała si  regulowa te 
procesy, dostosowujc elastycznie sw polityk  wobec nadawców do wymogów sytuacji 
rynkowej, zezwalajc na procesy integracyjne (np. zgoda na powstanie grup stacji lokalnych, 
skupionych wokół spółki Agora S.A. spółki ZPR S.A., czy zgoda na powstanie ko cielnego 
radia PLUS). Jednoczenie Krajowa Rada stawiała warunek zachowania charakteru lokalnego 
stacji.  

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podejmowała te negocjacje z nadawcami 
emituj cymi programy dla Polski z zagranicy (tzw. nadawcy zdelokalizowani), sugerujc 
przeniesienie miejsca nadawania do Polski, poszanowanie polskiego prawa i interesów 
polskich twórców. Takie negocjacje dotyczyły np. Wizji TV, HBO. Powstanie platform 
cyfrowych spowodowało podporzdkowanie si nadawców zdelokalizowanych prawu 
polskiemu.  

W pracach nad nowelizacj europejskiej Konwencji o Telewizji Ponadgranicznej 
eksperci delegowani przez Krajow Rad  przyczynili si  do wprowadzenia do konwencji 
art. 24a, uznajcego delokalizacj za naduycie praw. W rezultacie wielostronnych działa 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wikszo  nadawców zagranicznych podporzdkowała 
si  wymogom prawa polskiego.  

Potwierdziła si te  teza, i  zadania aktywnego regulatora pastwowego na rynku 
mediów nie kocz  si  wraz z rozdaniem koncesji, a rozwój sytuacji wymaga stałego nadzoru 
i szybkiego reagowania na nowe zjawiska technologiczne w interesie polskiego pastwa i 
polskich nadawców, równie na arenie midzynarodowej. 

 

1.20 Istotne znaczenie dla rynku nadawców radiowych miały te działania Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji, które dotyczyły zaniechania nadawania w dolnym pamie UKF. 
Do 2000 roku wszyscy nadawcy radiowi w Polsce zakoczyli emisj  w zakresie tzw. 
„dolnego” UKF (66-74 MHz) i otrzymali od Krajowej Rady odpowiednie cz stotliwo ci w 
„górnym” UKF (87,5-108 MHz), co spowodowało dostosowanie w tym zakresie naszej 
radiofonii do norm zachodnioeuropejskich.  

 

1.21 W 2000 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przeprowadziła proces ponownego 
wydania nadawcom radiowym koncesji, których siedmioletni okres wano ci wygasł. Proces 
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koncesyjny musiano przeprowadzi od nowa, ustawa bowiem nie przewidywała procedury 
przedłu ania terminu obowizywania koncesji. Zakoczono te w tym czasie proces 
budowania sieci nadawczych dla koncesjonariuszy ogólnokrajowych.  

W konsekwencji tych wszystkich działa  Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
polski rynek medialny nie odbiega dzi od sytuacji w krajach zachodnioeuropejskich. 
Jego zasadnicza pluralistyczna formuła, załoona w 1992 roku w ustawie o radiofonii i 
telewizji, została zrealizowana. 

W roku 2004 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji prowadziła postpowanie, 
dotycz ce wniosków złoonych o ponowne udzielanie koncesji nadawcom telewizyjnym, na 
przykład ogólnopolskiej Telewizji Polsat.  

Informacje dotyczą ce działań  podejmowanych w zwią zku z ponownym wydaniem 
koncesji znajdują  się  w rozdziale IV „Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i 
Telewizji z rocznego okresu działalnoś ci.”  

 

1.22 Wa nym dokonaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji było opracowanie aktów 
wykonawczych do ustaw regulujcych działalno  na rynku audiowizualnym. 
Rozporzdzenia KRRiT reguluj tak wa ne dziedziny jak: 

• ochrona dzieci i młodziey przed szkodliwym dla ich rozwoju wpływem audycji 
telewizyjnych i radiowych,  

• działalno  reklamowa i sponsorska nadawców, 

• dost p przedstawicieli ycia politycznego i publicznego do rodków przekazu, 

• prowadzenie kampanii wyborczych w mediach.  

Istotne działania Krajowej Rady podejmowane były w celu popularyzacji idei edukacji 
medialnej.  

W latach 2000 - 2002 jeden z głównych kierunków prac Krajowej Rady zwi zany był 
z perspektyw wprowadzania do Polski technologii cyfrowej i tzw. nowych mediów oraz ich 
regulacji (np. Internetu). W zwizku z tym Krajowa Rada opracowała raport pt.„Strategia 
rozwoju naziemnej radiofonii i telewizji cyfrowej w Polsce”, w którym postuluje przyjcie 
narodowego programu działa zwi zanych z wprowadzaniem naziemnej emisji cyfrowej 
radia i telewizji. Raport został przekazany Prezydentowi RP, rzdowi i parlamentowi. 

 

1.23 Przedstawienie najwaniejszych z wyej wymienionych dokona z działalnoci 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w latach 1993 – 2004, jednoczenie pokazuje 
najbardziej istotne funkcje, które zostały powierzone KRRiT w drodze ustawy. 

Funkcje te łcz  si  z kontrol  i ochron  prawa oraz z administrowaniem dziedzin 
radiofonii i telewizji. 

 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji a wyzwania dla europejskiego sektora mediów 
audiowizualnych 

 

1.24 Konwergencja technologiczna i integracja rynkowa powoduj, e wyzwaniom 
stoj cym przed polityk i regulacj  medialn  łatwiej jest sprosta strukturom regulacyjnym, 
zdolnym formułowa wszechstronn polityk  i praktyk  regulacyjn w odniesieniu do całego 
sektora mediów elektronicznych.  
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Coraz wi cej pa stw odwołuje si  do modelu zintegrowanych regulatorów 
radiofonii, telewizji i telekomunikacji, dysponuj cych w wielu przypadkach 
kompetencjami w zakresie regulacji konkurencji w tych dziedzinach. Pozwala to na 
stworzenie systemu kompleksowej polityki i regulacji mediów elektronicznych, zdolnej 
do ogarni cia całego sektora i realizowania kompleksowej polityki, uwzgldniaj cej 
sytuacj  we wszystkich segmentach. 

Integracja europejska i wł czenie Polski we współtworzenie oraz realizowanie 
wspólnotowej polityki audiowizualnej i medialnej oznacza b d  nowe, istotne zadania 
dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.  

Krajowa Rada bdzie musiała zarówno sama włczy  si  we wszystkie wczeniej 
wymienione dziedziny polityki audiowizualnej Unii Europejskiej, jak i uczestniczy w 
wypracowywaniu strategii i polityki pastwa w tych dziedzinach. 

W odniesieniu do głównych zada, zgodnie z art. 3 dyrektywy o telewizji bez granic, 
KRRiT b dzie miała obowizek zapewnienia stosowania dyrektywy przez nadawców, 
podlegajcych polskiej jurysdykcji. Moe to wymaga reagowania na działania stron trzecich, w 
tym obywateli innych Pastw Członkowskich, którzy zgodnie z przepisami prawa krajowego 
b d  mogli zwraca si  do wła ciwych organów sdowych lub innych władz polskich w celu 
zapewnienia przestrzegania prawa przez nadawców. 

Zadanie to obejmowa b dzie nie tylko nadzór nad nadawcami, znajdujcymi si  w 
polskiej jurysdykcji, ale te dotyczy  b dzie podejmowania działa w przypadku, gdyby 
przepisy dyrektywy były naruszane przez programy ponadgraniczne, docieraj ce do Polski z 
innych krajów członkowskich.  

Krajowa Rada bdzie wtedy miała obowizek nawizania kontaktów z organem 
regulacyjnym kraju, w którego jurysdykcji znajduje si nadawca, jak równie z Komisj  
Europejsk, aby zapobiegły naruszaniu prawa wspólnotowego. Krajowa Rada Radiofonii i 
Telewizji b dzie miała m.in. prawo – po wyczerpaniu innych kroków – zawieszenia 
rozprowadzania programów ponadgranicznych, naruszajcych przepisy dyrektywy. 

Z tym uprawnieniem wi e si  udział w konsultacjach midzynarodowych, 
zwi zanych z rozwizaniem ewentualnych konfliktów jurysdykcyjnych. Przeniesiony z 
dyrektywy do ustawy o radiofonii i telewizji zespół kryteriów, wykorzystywanych w 
okre laniu wła ciwo ci jurysdykcyjnej dla nadawców ponadgranicznych, wymaga rozwaenia 
czynników zwi zanych ze struktur, organizacj i działalnoci  programow nadawcy. 
Wymaga równie współpracy i konsultacji z organami regulacyjnymi innych krajów. 

Po przystpieniu Polski do systemu ochrony prawa dostpu widzów do wanych 
wydarze , okre lonego w dyrektywie, zadaniem KRRiT bdzie nadzorowanie przestrzegania 
tych przepisów.  

Szanowane musz by  prawa nie tylko widzów polskich do obejrzenia w telewizji 
ogólnodostpnej wanych wydarze, okre lonych w polskich przepisach, ale take prawa 
widzów w innych krajach – gdyby prawa wyłczno ci do wydarze, obj tych list  innego 
kraju wykupił polski nadawca.  

Mo e to wymaga rozstrzygania konfliktów midzy nadawcami, oceny, który z nich 
wła ciwie stosuje przepisy, a który nie, analizy cen programu kodowanego, danych przez 
nadawc od nadawcy programu ogólnodostpnego w Polsce lub w innym kraju, współpracy z 
władzami i organami regulacyjnymi z innych krajów itp. 

Zgodnie z przepisami dyrektywy, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji b dzie miała 
obowi zek co dwa lata składa Komisji Europejskiej sprawozdanie dotyczce wykonania 
postanowie dyrektywy w zakresie promocji produkcji europejskiej i niezale nej. Sprawozdanie 
to b dzie musiało zawiera dane statystyczne, dotyczce osigni cia udziału produkcji 
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europejskiej i niezalenej w czasie nadawania w kadym z programów telewizyjnych, 
podlegajcych jurysdykcji danego Pastwa Członkowskiego, a take w przypadku 
nieosi gni cia tego udziału, wskazywa na przyczyny oraz omówi podj te lub planowane 
działania na rzecz jego osigni cia. 

Ze wzgl du na program intensywnych prac nad nowelizacj dyrektywy, Krajowa Rada 
Radiofonii i Telewizji bdzie uczestniczy w konsultacjach, pracach analitycznych, jak 
równie  w pracach struktur unijnych zaangaowanych w nowelizacj. 

Dostosowanie prawa polskiego do prawa unijnego oznacza b dzie zniesienie 
ogranicze kapitałowych dla podmiotów unijnych, inwestujcych w radiofoni i telewizj  w 
Polsce (przy zachowaniu ograniczenia 49% dla podmiotów pozaunijnych).  

Dla KRRiT b dzie to wi zało si  z ró nymi obowi zkami, w tym z obowizkiem 
prowadzenia takiej polityki koncesyjnej, aby ze swobody inwestycji korzystały podmioty 
rzeczywi cie na to zasługujce. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji bdzie okrelała 
warunki koncesji zgodnie z wymogami midzynarodowymi i polsk polityk  medialn , jak 
równie  zapobiegała ewentualnej nadmiernej koncentracji kapitału na rynku mediów.  

 

1.25 Liczne obowi zki Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji b dzie realizowała w 
zwi zku z przepisami wspólnotowymi, dotyczcymi pomocy pa stwa dla radiofonii i 
telewizji publicznej.  

Komunikat Komisji Europejskiej z 2001 roku w sprawie stosowania zasad pomocy 
pa stwowej dla radiofonii i telewizji publicznej zawiera kryteria, którymi Komisja bdzie 
kierowa  si  przy podejmowaniu decyzji w sprawie skarg zwizanych z pomoc dla 
nadawców publicznych.  

Z samej treci komunikatu wynika jednak, e ocena skutków pomocy pastwowej dla 
konkurencji i rozwoju handlu musi by dokonywana na podstawie okolicznoci konkretnego 
wypadku, przy uwzgldnieniu cech danego rynku. Dla ewentualnej oceny dokonywanej przez 
Komisj  istotne znaczenie bd  miały działania, podejmowane przez KRRiT oraz dostarczane 
przez ni  informacje i analizy.  

W komunikacie okrelone zostały ogólne zasady pomocy pastwa dla nadawców 
publicznych, wród których najwaniejsze to: 

• uznanie szczególnego charakteru publicznej radiofonii i telewizji, jako nieporównywalnej 
z innymi usługami publicznymi, 

• podkrelenie znaczenia pomocy finansowej pastwa dla nadawców publicznych i jej 
wpływu na warunki handlu midzy pa stwami członkowskimi, 

• uznanie publicznej radiofonii i telewizji za usługę  w ogólnym interesie gospodarczym. 

Komunikat Komisji Europejskiej w zakresie misji publicznej radiofonii i telewizji 
podkrela konieczno : 

• poszanowania (zgodnie z Protokołem Amsterdamskim) kompetencji pastw 
członkowskich do zdefiniowania misji publicznej radiofonii i telewizji. W tym zakresie 
konieczny bdzie udział Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 

• dopuszczenia szerokiej definicji misji, wymagajcej zrównowaonej i zró nicowanej 
oferty programowej, która zapewni realizacj demokratycznych, społecznych i 
kulturalnych potrzeb społeczestwa oraz zagwarantuje pluralizm. Obowizki publiczne 
mog  mie  charakter ilociowy lub jakociowy, co musi znale  odzwierciedlenie w 
licencjach programowych, przyznawanych nadawcom publicznym przez KRRiT, 
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• obj cia misj  publiczn  tak e nowych usług (np. internetowych serwisów 
informacyjnych) z uwzgldnieniem potrzeb demokratycznych, społecznych i kulturalnych 
danej społecznoci, 

• ograniczenia roli organów europejskich do kontroli realizacji misji publicznej, wył cznie 
do przypadków ra cych narusze, czyli obejmowania misj takiej działalnoci, która nie 
powinna by uznana za zaspokajajc  potrzeby demokratyczne, społeczne i kulturalne 
danej społecznoci (np. handel elektroniczny). Oznacza to obowizek KRRiT do 
realizowania tej kontroli i w razie koniecznoci informowania Komisji Europejskiej o jej 
wynikach, 

• oddzielenia misji od rodków jej finansowania. Dopuszcza si prowadzenie przez 
nadawców działalnoci komercyjnej (np. sprzeday czasu reklamowego), ale działalno 
taka nie moe by  uznawana za cz  misji publicznej, 

• wprowadzenia jasnej i precyzyjnej definicji misji nadawców publicznych w ustawie i w 
licencjach programowych. 

Komunikat Komisji Europejskiej dotyczcy powierzenia misji i nadzoru nad jej 
wykonaniem, podkrela potrzeb wydania oficjalnego aktu prawa stanowionego bd  umowy 
lub licencji programowej, a ponadto zwraca uwag na: 

•  potrzeb zapewnienia efektywnego monitorowania wykonywania misji publicznej – co 
jest zadaniem pastw członkowskich i powinno by realizowane przez organ niezaleny 
od nadawców,  

• pozostawienie pastwom członkowskim kompetencji do wybrania systemu finansowania 
publicznej radiofonii i telewizji, przy dopuszczeniu zasady tzw. dualnego finansowania 
(ze rodków publicznych i z reklamy). 

W komunikacie Komisji Europejskiej zwraca si uwag  na zasad proporcjonalnoci 
pomocy publicznej. Zasada ta zgodnie z komunikatem oznacza, e: 

• pomoc pastwa nie moe wykracza poza to, co jest niezbdne do pokrycia kosztów netto 
misji publicznej, przy czym o przekroczeniu tego zakresu wiadczy  mo e np. praktyka 
zani ania cen usług niepublicznych poniej poniesionych kosztów,  

• konieczne jest dokonywanie oceny uczciwoci konkurencji, przy uwzgldnieniu pomocy 
pa stwa z tytułu wykonywania misji publicznej, okrelanej i finansowanej przez pastwo. 
Oznacza to dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji obowizek dokonywania starannej 
analizy działalnoci programowej nadawców publicznych oraz kosztów tej działalnoci w 
celu osi gni cia proporcjonalnoci pomocy publicznej. 

Komunikat Komisji Europejskiej formułuje równie zasad jasnego oddzielenia 
działalnoci misyjnej i działalnoci komercyjnej oraz prowadzenia odrbnej rachunkowoci. 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zostanie zobowizana do cisłego nadzorowania 
rozlicze  finansowych. 

 

1.26 Wa ne zadania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wi za  si  b d  z realizacj  
strategicznego celu Unii Europejskiej, jakim jest moliwie jak najszybsza cyfryzacja 
mediów audiowizualnych i wprowadzenie naziemnej radiofonii i telewizji cyfrowej.   

 Komunikat Komisji Europejskiej z wrzenia 2003 roku na temat konwersji cyfrowej 
zawiera list problemów, które powinny by uj te w planach krajów członkowskich, 
dotycz cych przeprowadzenia tego procesu: 

• opracowanie strategicznego planu konwersji cyfrowej, 
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• okre lenie społecznych, kulturalnych, politycznych i gospodarczych celów, realizowanych 
przez cyfrow radiofoni  i telewizj , 

• okre lenie zasad prowadzenia gospodarki czstotliwo ciami przed, w trakcie i po 
konwersji cyfrowej, a w szczególnoci okre lenie usług, zasigu, podmiotów 
korzystaj cych z czstotliwo ci, warunków ich uytkowania i dokonywania rezerwacji,  

• stworzenie metod przeprowadzania konwersji, słucych realizacji załoonych celów, a 
przede wszystkim okreleniu typów sieci, wiadczonych usług, roli instytucji publicznych, 
głównych uczestników procesu, zasad koncesjonowania, 

• opracowanie wstpnego harmonogramu realizowania konwersji wraz z docelow dat  
rezygnacji z transmisji analogowej, 

• wypracowanie polityki tworzenia i realizacji strategii konwersji oraz mechanizmów 
konsultacji przy zaangaowaniu wszystkich zainteresowanych stron,  

• wypracowanie kryteriów oceny realizacji załoonych celów, stosowanych wskaników 
oraz sposobu ich modyfikacji lub zmiany strategii,  

• dokonywanie analiz rynku, oceny efektywnoci nakładów, uzasadnienia wyboru 
mechanizmów interwencji publicznej, 

• opracowanie systemu bodców i zacht w celu realizacji załoe  strategii (bodce i 
zach ty o charakterze politycznym, informacyjnym, regulacyjnym, finansowym, 
gospodarczym), 

• wypracowanie metod realizacji procesu w odniesieniu do transmisji, zawartoci 
programowej, odbioru i uytkowania,  

• przygotowanie propozycji dotyczcych współpracy i koordynacji działa na poziomie 
wspólnotowym. 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji bdzie musiała spełni zasadnicz funkcj  przy 
realizacji wi kszo ci z tych zada.  

 

1.27 Z punktu widzenia polityki pastwa wprowadzanie radiofonii i telewizji cyfrowej ma 
słu y  nastpuj cym celom: 

• ochronie interesu publicznego, którego medialnymi wyznacznikami s: dost p do 
informacji, dóbr kultury i sztuki, ułatwianie korzystania z owiaty i dorobku nauki, 
upowszechnianie edukacji obywatelskiej, dostarczanie rozrywki oraz popieranie krajowej 
twórczo ci audiowizualnej, pluralizm polityczny i wiatopogl dowy, 

• stymulowaniu wzrostu rodzimej produkcji audiowizualnej przez zwikszenie liczby 
programów polskich nadawców publicznych i koncesjonowanych, 

• wyrównywaniu szans w dostpie do bogatej oferty programowej i usług dodanych 
osobom, które obecnie nie korzystaj z telewizji kablowej i satelitarnej, 

• zapewnieniu udziału w procesie zagospodarowania sieci cyfrowych przede wszystkim 
nadawcom, emitujcym obecnie programy w sieciach analogowych,  

• zapewnieniu równych szans nadawcom publicznym i koncesjonowanym, 

• realizacji zada okre lonych w „Strategii informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej 
e-Polska”, 

• rozwojowi technicznemu, gospodarczemu i rynkowemu radiofonii i telewizji w Polsce 
oraz rozwojowi przemysłu elektronicznego. 
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Dotychczasowe dowiadczenia pastw zachodnich wskazuj na porak  strategii 
wprowadzania naziemnej telewizji cyfrowej, opartej na kanałach płatnych. Z dowiadcze  
tych natomiast wynika powodzenie oferty składajcej si  z kanałów bezpłatnych. Wynika te 
konieczno  stworzenia systemu bodców i zacht dla nadawców, którzy maj sfinansowa 
przej cie na cyfrow transmisj sygnału z zachowaniem, w okresie przejciowym, transmisji 
analogowej (tzw. simulcasting). W systemie tym naley uwzgl dni  programy i dotacje 
rz dowe.  

Dotychczasowe dowiadczenia wskazuj  te  na konieczno  tworzenia 
porozumie  mi dzy administracj  i organami regulacyjnymi a nadawcami, dostawcami 
usług dodatkowych, sieciami transmisyjnymi oraz producentami i dystrybutorami 
sprz tu konsumenckiego. 

Istotnym elementem przygotowa do wprowadzenia naziemnej radiofonii i telewizji 
cyfrowej jest właciwa gospodarka czstotliwo ciowa, pozwalajca na udostpnienie 
odpowiedniej liczby czstotliwo ci w celu uruchomienia multipleksów na okres równoległej 
transmisji analogowej i cyfrowej. 

Wszystkie te działania bd  wymagały zaangaowania Krajowej Rady Radiofonii i 
Telewizji. 

 

1.28 Z wprowadzeniem radiofonii i telewizji cyfrowej w Polsce wie si  problematyka 
wdra ania tzw. pakietu dyrektyw dotyczcych komunikacji elektronicznej, przyjtego w Unii 
Europejskiej w 2002 roku. 

Jakkolwiek dyrektywy pomijaj kwesti  regulacji zawartoci komunikowania i 
odnosz si  do infrastruktury technicznej i transmisyjnej, maj jednak istotne znaczenie dla 
radiofonii i telewizji, m.in. w takich dziedzinach, jak:  

• uprawnienia do prowadzenia działalnoci transmisyjnej, 

• przydziały czstotliwo ci, 

• dost p do sieci dystrybucyjnych, 

• realizacja obowizku „must carry”, czyli kolejnoci umieszczania programów, 

• systemy warunkowego dostpu.  

St d transpozycja dyrektyw wymaga uwzgldnienia konsekwencji przyjtych 
rozwi za . Wskazuje na to dyrektywa 2002/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
7 marca 2002 roku w sprawie dostpu do sieci łczno ci elektronicznej i urzdze  
towarzyszcych oraz połcze  mi dzysieciowych (tzw. dyrektywa o dostpie), która 
stwierdza w pkt. 10 preambuły: zasady prawa konkurencji mogą  okazać  się  niewystarczają ce 
dla zapewnienia róŜ norodnoś ci kulturowej i pluralizmu mediów w dziedzinie telewizji 
cyfrowej. 

Sprawy tej dotyka równie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
2002/21/WE z 7 marca 2002 roku o wspólnych uregulowaniach ramowych dotyczcych 
udost pniania sieci i usług łczno ci elektronicznej (tzw. dyrektywa o uregulowaniach 
ramowych), która stwierdza w pkt. 5 preambuły: konieczne jest oddzielenie unormowa

ń
 

dotyczą cych sposobów przekazywania informacji od unormowa
ń
 dotyczą cych ich treś ci. (…) 

Oddzielenie unormowa
ń
 dotyczą cych sposobów przekazywania informacji od unormowa

ń
 

dotyczą cych ich treś ci nie stoi jednak na przeszkodzie uwzglę dnianiu wystę pują cych pomię dzy 
nimi powią za

ń
, w szczególnoś ci w celu zapewnienia pluralizmu mediów, róŜ norodnoś ci 

kulturowej i ochrony konsumenta.  
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Dyrektywy unijne nie narzucaj  krajom członkowskim sposobu ich transpozycji, 
pozostawiaj c swobod  pod warunkiem osi gni cia zało onego celu. Dlatego niezbdny 
b dzie udział Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w okre laniu zasad rezerwacji 
cz stotliwo ci na cele cyfrowej transmisji radiofonicznej i telewizyjnej. Udział KRRiT 
b dzie te  niezb dny w okre laniu roli i zada  operatorów multipleksów, decydowaniu o 
sposobie zapełnienia pojemnoci multipleksu i oferowanych w nich zestawach 
programów, a tak e w okre laniu zasad działania systemów warunkowego dostpu i 
elektronicznych przewodników po programach. 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji bdzie musiała rozstrzyga ewentualne konflikty 
mi dzy podmiotami działajcymi na tym rynku. Niezbdny te  b dzie udział KRRiT w 
badaniu rynków i identyfikowaniu podmiotów o znaczcej pozycji rynkowej, jak równie 
okre laniu warunków ich działalnoci. 

 

1.29 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma te istotn  rol  do odegrania w realizacji 
Strategii Lizboskiej Unii Europejskiej, zmierzajcej do rozwoju gospodarki opartej na 
wiedzy w ramach wprowadzania krajów członkowskich do ery społeczestwa 
informacyjnego.  

Społeczestwo informacyjne to tak e społeczestwo mediów, bd cych z jednej 
strony elementem zintegrowanego sektora telekomunikacyjno-informatycznego, a z 
drugiej znacz cym działem gospodarki, miejscem zatrudnienia rosncej liczby ludzi, a 
tak e uczestnikiem midzynarodowego obrotu dziełami audiowizualnymi i ródłem 
licz cej si  cz ci dochodu narodowego.  

W społeczestwie tym nastpi cisły zwi zek cyfryzacji radia i telewizji z 
informatyzacj  kraju. Koncepcje rozwoju społeczestwa informacyjnego powinny 
uwzgl dnia  bardzo istotny, a w przyszłoci by  mo e nawet dominujcy element, czyli 
wła nie telewizj  cyfrow .  

Rozwój telewizji cyfrowej ma zatem znaczenie strategiczne dla osigania znacznie 
szerszego celu - wprowadzania społeczestwa informacyjnego. Plany informatyzacji kraju i 
budowy podstaw społeczestwa informacyjnego nie mog pomija  istotnej roli mediów 
elektronicznych.  

Konwergencja technologiczna prowadzi musi w konsekwencji take do swego 
rodzaju konwergencji w zakresie polityki pastwa i regulacji. Oznacza to konieczno 
przełamywania barier resortowych w poszukiwaniu podejcia, pozwalajcego nada wła ciwy 
kierunek procesom zachodzcym dot d w odr bnych dziedzinach gospodarki.  

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji gotowa jest do aktywnej współpracy ze 
wszystkimi resortami i podmiotami zaangaowanymi w proces tworzenia społeczestwa 
informacyjnego, czsto definiowanego jako społeczestwo wiedzy. 

 

1.30 Zagwarantowanie Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji mo liwo ci 
wykonywania zwi kszonych zada  w zwi zku z akcesj  zostało podkrelone w szóstym 
raporcie Komisji Europejskiej z 5 listopada 2003 roku, w sprawie monitorowania 
przygotowa  Polski do członkostwa w Unii Europejskiej.  

W raporcie tym podkrelono konieczno  wzmocnienia Krajowej Rady Radiofonii i 
Telewizji tak, aby skutecznie mogła monitorowa przestrzeganie przepisów, regulujcych 
rynek audiowizualny.  

Komisja Europejska oceniajc polityk  audiowizualn stwierdziła, e w celu 
zako

ń
czenia transpozycji acquis w dziedzinie polityki audiowizualnej, Polska musi w pełni 
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dostosować  swoje przepisy ramowe (ustawa o radiofonii i telewizji) w zakresie kryteriów 
jurysdykcji, definicji dzieł europejskich, niektórych aspektów odnoszą cych się  do promocji 
dzieł europejskich i niezaleŜ nych, dostę pu do waŜ nych wydarze

ń
 i liberalizacji kapitałowej. 

Zdolnoś ć  administracyjna do wdraŜ ania audiowizualnego acquis jest zasadniczo 
satysfakcjonują ca, chociaŜ  Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji bę dzie musiała zostać  
wzmocniona - po zmianach w ustawie o radiofonii i telewizji - tak, aby skutecznie 
monitorowała przestrzeganie nowych przepisów. 

 

Proponowane kierunki polityki pa stwa w dziedzinie rynku mediów elektronicznych 

 

1.31 W publicznej dyskusji na temat roli krajowych ciał regulujcych, toczonej w ostatnich 
latach w krajach Europy, zwyciyło przekonanie, e konieczne jest istnienie jednego silnego 
krajowego regulatora, który powinien zarówno zajmowa si  regulacj  mediów, jak i 
integruj c  si  z nimi dziedzin nowych mediów (Internet) i łczno ci elektronicznej. 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji maj c wiadomo  wyzwa , jakie stoj  
przed Polsk  i sektorem mediów elektronicznych w zwizku z wej ciem do UE oraz 
wyzwa  w kontek cie rozwoju nowych technologii, w formie umowy bliniaczej z 
Dyrekcj  Rozwoju Mediów we Francji, pt. „Kształtowanie i dostosowanie polityki 
audiowizualnej w warunkach konwergencji technologicznej”, realizuje od pa dziernika 
2002 roku projekt PHARE 2001.  

Projekt ko czy si  w maju 2004 roku, a wic w chwili wej cia Polski do Unii 
Europejskiej.  

Celem tego projektu było zaproponowanie kompleksowych rozwiza  dla sektora 
radiowo-telewizyjnego, dostosowujcego działalno  organów regulacyjnych i podmiotów 
rynkowych do całoci uregulowa prawnych wystpuj cych w Unii Europejskiej.  

W pracach nad tym złoonym i wielow tkowym projektem uczestniczyło blisko 40 
ekspertów z omiu krajów Unii.  

Ko cowym efektem prac jest studium zatytułowane: „Polityka pastwa polskiego w 
dziedzinie mediów elektronicznych w kontekcie europejskiej polityki audiowizualnej. 
Zało enia strategiczne do nowej ustawy o mediach elektronicznych oraz nowelizacji innych 
ustaw”, które nazwane zostało tzw. Biał Ksi g . Publikacja tego studium poprzedzona 
została, wstpnym roboczym dokumentem, tzw. „Zielon Ksi g ”, który po publicznej 
prezentacji, we wrzeniu 2003 roku, skierowany został do konsultacji i oceny 
zainteresowanych osób, instytucji i ekspertów.  

„Biała Ksi ga" jest pierwsz  prób  cało ciowego podejcia do kwestii polityki 
pa stwa polskiego w dziedzinie mediów elektronicznych, a zarazem syntez  polityki 
europejskiej w tej dziedzinie. Zawarte w tym dokumencie propozycje rozwi za , 
osadzone s na tle rozwi za  i instytucji ju  działaj cych w Unii Europejskiej, a 
zarazem wychodz z zało enia, e istniej ce ró nice historyczne, społeczne, kulturowe i 
prawne wymagaj  dostosowania do warunków polskich. Zasadniczym celem dokumentu 
jest dostarczenie racjonalnych i udokumentowanych przesłanek dla projektowania 
konkretnych rozwi za  regulacyjnych polskiego systemu mediów elektronicznych.  

Zgodnie z procedurami właciwymi dla projektów europejskich, oczekiwane jest 
ustosunkowanie si organów pastwa do propozycji, zawartych w dokumencie kocz cym 
projekt, tak aby rozway  celowo  i zasadno  przeprowadzenia okrelonych zmian 
prawnych i regulacyjnych w dziedzinie radia i telewizji. 
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II. K ONSTYTUCYJNO  –  USTAWOWE  ZADANIA  KRAJOWEJ  RADY 
RADIOFONII  I  TELEWIZJI  

 
2.1 Krajowa Rada przedstawia corocznie Sejmowi RP, Senatowi RP i Prezydentowi RP 
sprawozdanie ze swej działalnoci  oraz informacj o podstawowych problemach radiofonii i 
telewizji. Informacj  tak  Krajowa Rada corocznie przedstawia równie Prezesowi Rady 
Ministrów. Sejm RP i Senat RP podejmuj uchwały o przyjciu b d  odrzuceniu 
sprawozdania KRRiT.  

Dotychczas Sejm RP zawsze podejmował uchwały o przyjciu sprawozdania KRRiT, 
szeciokrotnie doł czaj c do swoich uchwał dodatkowe uwagi i zastrzeenia, o których jest 
mowa w art. 12 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji.  

Senat RP przyjł sprawozdanie KRRiT pi  razy, w 1995, 1996, 1997, 2002 i 2003 
roku. Zgodnie z przepisem zawartym w art. 12 ust. 4 ustawy o radiofonii i telewizji w 
wypadku odrzucenia sprawozdania przez Sejm i Senat kadencja wszystkich członków 
Krajowej Rady wygasa w cigu 14 dni, liczonych od dnia ostatniej uchwały. Jednake w 
przepisie zawartym w art. 12 ust. 5 ustawy o radiofonii i telewizji zawarte jest zastrzeenie, e 
wyga ni cie kadencji KRRiT nie nastpuje, je eli nie zostanie potwierdzone przez Prezydenta 
RP. 

W roku bie cym Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawia Sejmowi RP i 
Senatowi RP oraz Prezydentowi RP jedenaste sprawozdanie ze swojej działalnoci wraz z 
informacj  o podstawowych problemach radiofonii i telewizji.  

 

2.2 Wskazania Sejmu RP, zawarte w uchwale z 12 czerwca 2003 roku o przyjciu 
sprawozdania KRRiT oraz uwagi Senatu RP, sformułowane podczas debaty, Krajowa 
Rada Radiofonii i Telewizji przyj ła do realizacji w swojej działalnoci.  

Sejm RP w uchwale z 12 czerwca 2003 roku przyjł sprawozdanie Krajowej Rady  
Radiofonii i Telewizji i jednoczenie wezwał KRRiT do cisłego i skutecznego wypełniania 
obowi zków ochrony dzieci i młodziey przed demoralizacj, okrucie stwem i przemoc, 
wynikaj cych z ustawy o radiofonii i telewizji oraz Konstytucji (art. 72).  

Sejm RP wezwał take Krajow  Rad  Radiofonii i Telewizji do skutecznego 
egzekwowania od nadawców wypełniania misji programowej w zakresie propagowania 
kultury polskiej i historii narodowej.  

Trzecie wskazanie Sejmu RP nałoyło na Krajow   Rad  Radiofonii i Telewizji 
obowi zek skutecznego egzekwowania od nadawców publicznych równoci dost pu 
rodowisk politycznych i społecznych do mediów elektronicznych. 
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2.3 Podejmujc działania chronice dzieci i młodzie przed przemoc, okrucie stwem i 
demoralizacj, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wyegzekwowała nałoony na nadawców 
obowi zek opracowania wewntrznych regulaminów, okrelaj cych zasady kwalifikowania 
do rozpowszechniania audycji i innych przekazów, które ze wzgldu na tre  lub form  mog  
zagraa  rozwojowi niepełnoletnich.  

Regulaminy takie zostały opracowane przez wszystkich nadawców radiowych i 
telewizyjnych. Nadawcy, którzy otrzymuj koncesje na rozpowszechnianie programu 
radiowego bd  telewizyjnego, s zobowi zani do przedstawienia regulaminów w terminie 
trzech miesicy od daty otrzymania koncesji.  

Szczegółowe zasady kwalifikowania, rozpowszechniania i zapowiadania audycji, 
które mog zagraa  fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi niepełnoletnich, 
zawarte s w rozporzdzeniu KRRiT z 20 listopada 2001 roku.  

Nowe zasady rozpowszechniania, sposobu zapowiadania, kwalifikowania i symboli 
graficznych audycji lub innych przekazów dla małoletnich Krajowa Rada Radiofonii i 
Telewizji przedstawiła w projekcie rozporzdzenia, przygotowanym w zwizku z nowelizacj 
ustawy o radiofonii i telewizji (druk sejmowy nr 2213). 

Projekt rozporzdzenia okrela przede wszystkim: 

• cechy kwalifikowania, rozpowszechniania, zapowiadania audycji lub innych przekazów 
zawieraj cych sceny lub treci mog ce mie  negatywny wpływ na prawidłowy rozwój 
małoletnich widzów, 

• szczegółowe warunki kwalifikowania, rozpowszechniania, zapowiadania innych audycji 
lub przekazów z uwzgldnieniem podziału na kategorie wiekowe, 

• symbole graficzne oznaczenia audycji dla danej kategorii wiekowej i sposób ich 
prezentacji. 

Zgodnie z delegacj ustawow projekt rozporzdzenia uwzgldnia ochron 
małoletnich widzów na trzech poziomach. 

Poziom pierwszy dotyczy audycji lub innych przekazów zagraaj cych fizycznemu, 
psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich (w szczególnoci zawieraj cych treci 
pornograficzne lub w sposób nieuzasadniony eksponujcych przemoc). Nadawanie takich 
audycji jest całkowicie zabronione.  

Poziom drugi dotyczy audycji lub innych przekazów zawierajcych sceny lub treci 
mog ce mie  negatywny wpływ na rozwój młodocianych. Audycje takie mog by  nadawane 
wył cznie w godzinach od 23.00 do 6.00 i musz by  oznaczone odpowiednim symbolem 
graficznym (znakiem ostrzegawczym) przez cały czas ich trwania.  

Poziom trzeci odnosi si do wszystkich pozostałych audycji lub innych przekazów, 
które musz by  kwalifikowane z punktu widzenia ich przeznaczenia dla danej kategorii 
wiekowej oraz musz by  zaopatrzone w odpowiadajcy danej grupie wiekowej symbol 
graficzny (znak informacyjny).  

Na podstawie ekspertyz z zakresu psychologii wychowawczej projekt rozporzdzenia 
KRRiT wprowadza cztery kategorie wiekowe i odpowiadajce im oznaczenia informacyjne w 
formie kółek w rónych kolorach widocznych na ekranie w czasie całej emisji. W celu 
ułatwienia orientacji w treci danego symbolu, wzorem innych krajów, wprowadzony został 
obowi zek wpisania w znak graficzny cyfr, okrelaj cych doln  granic  grupy wiekowej, dla 
której dany materiał jest przeznaczony.  

Z działaniami chronicymi nieletnich przed przemoc, okrucie stwem i demoralizacj 
w mediach wi e si  tak e, dokonana z inicjatywy Przewodniczcej KRRiT, analiza 
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zawartoci programowej nadawców: TVP S.A. (program 1 i program 2), TVN, Telewizji 
Polsat. Analiza została przeprowadzona przez dr Lucyn Kirwil (Instytut Profilaktyki 
Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego) z punktu widzenia psychologii 
wychowawczej.  

W podsumowaniu raportu zawarte s ogólne charakterystyki analizowanych 
programów. Ogólnie rzecz biorc wizerunek wiata kreowany przez TVP 1 sprzyja 
rozwijaniu u dziecka jego moliwo ci poznawczo-twórczych, uczy samodzielnoci, 
otwarto ci, odpowiedzialnoci za siebie i drug osob , edukuje w sferze wartoci i zachowa, 
przekazuje uporzdkowany oraz spójny system wartoci.  

W ogólnym podsumowaniu TVP 2 nie jest kanałem przesyconym agresj, seksem czy 
w jaki  inny, bardzo widoczny sposób szkodliwym. Jednak pojawiajcy si  w niektórych 
audycjach bierny styl ycia i podobna strategia radzenia sobie z problemami nie s dobrym 
przekazem socjalizacyjnym w przygotowaniu dziecka do dorosłego, samodzielnego ycia, 
zwłaszcza w demokracji, która domaga si kreatywnoci i podejmowania odpowiedzialnych 
decyzji.  

Według przygotowanego raportu obraz wiata, który wyłania si z przekazów 
emitowanych przez telewizj TVN jest w duej mierze chaotyczny, wrogi i zagraaj cy. Ma 
równie  w porównaniu z innymi kanałami najwyszy wskanik pesymizmu oraz 
okrucie stwa.  

W raporcie wskazano, e Telewizja Polsat przekazuje najwicej negatywnych 
wzorców zachowa, stylów ycia i zakłamanych wartoci. Dwa obrazy wiata – najsilniejsze i 
najatrakcyjniejsze, bo pokazane w audycjach rozrywkowych lub serialach – to styl 
konsumpcyjny oraz uproszczony obraz wiata totalitarnego. wiat proponowany dzieciom 
jest taki sam jak wiat dorosłych: ogranicza wraliwo  i indywidualno  dziecka. (por. 
Informacja... roz.IV) 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji bierze równie czynny udział w pracach 
parlamentarnych, zwizanych z rozpatrzeniem obywatelskiego projektu ustawy o zakazie 
promowania przemocy w rodkach przekazu. Na potrzeby prac parlamentarnych została 
udost pniona dokumentacja, zebrana w Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 
Przedstawiciele KRRiT przedstawiaj opinie i stanowiska, biorc udział w bie cych pracach 
podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy.   

Przedstawiajc działania KRRiT na rzecz ograniczania przemocy w mediach, nale y 
równie  wskaza stanowisko, które Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wyraziła w zwi zku 
z interpretacj przepisu zawartego w art. 7 ust. 1 pkt a Europejskiej Konwencji o Telewizji 
Ponadgranicznej. Stały Komitet Rady Europy ds. Telewizji Ponadgranicznej opracował 
projekt opinii, z którego wynika, e całkowity zakaz rozpowszechniania pornografii, 
sformułowany w konwencji, odnosi si do telewizji ogólnodostpnej, nie dotyczy za 
rozpowszechniania lub rozprowadzania treci pornograficznych wtedy, gdy nadawca lub 
operator korzysta ze rodków technicznych, uniemoliwiaj cych małoletnim dostp do takich 
tre ci, przy załoeniu, e zastosowane zabezpieczenia bd  skuteczne. 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji upowaniła swojego przedstawiciela do 
wyra enia sprzeciwu przeciwko powyszej interpretacji. 

W ocenie Krajowej Rady ochrona dzieci i młodziey przed treciami mogcymi mie  
szkodliwy wpływ na ich prawidłowy rozwój winna mie charakter kompleksowy. W 
rozwi zaniach przyjtych na wiecie rysuj  si  tendencje do rezygnacji z systemu opartego 
wył cznie na zakazach na rzecz systemu edukacyjnego, technicznego, informacyjnego czy 
systemu samoregulacji nadawców. Ochrona małoletnich powinna by realizowana poprzez 
wzajemne uzupełnianie si tych systemów z uwzgldnieniem roli rodziców wspomaganych 
na przykład przez szkolenia, czy poprzez dostp do urzdze  umo liwiaj cych selekcj 
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programów (na temat ochrony dzieci i młodziey w dobie rozwoju nowych technologii 
po wi cono obszern publikacj  w „Biuletynie Informacyjnym KRRiT” nr 1 z 2002 roku). 

Informacje dotyczą ce działań  podejmowanych w zwią zku z naruszaniem przepisów 
ustawy o radiofonii i telewizji oraz rozporzą dzenia KRRiT w sprawie 
kwalifikowania, rozpowszechniania i zapowiadania audycji, które mogą  zagraŜ a

ć
 

fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi niepełnoletnich, znajdują  się  
poniŜ ej w punkcie 2.24 rozdziału II oraz w rozdziale X „Sprawozdania Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalnoś ci.”  

 

2.4 Realizuj c wskazanie Sejmu RP, dotyczce skutecznego egzekwowania od nadawców 
wypełniania misji programowej w zakresie propagowania kultury polskiej i historii 
narodowej, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uznała, e istnieje konieczno 
zobowi zania nadawców telewizyjnych do wspierania rodzimej twórczoci filmowej. KRRiT 
wyst piła z inicjatyw  wprowadzenia do koncesji obowizku przeznaczania w cigu roku 
obrachunkowego nie mniej ni 2 procent wysokoci rocznych przychodów, uzyskiwanych w 
zwi zku z wykonywaniem koncesji, na finansowanie produkcji europejskich filmów 
fabularnych, filmów dokumentalnych i animowanych, wytworzonych pierwotnie w j zyku 
polskim. Wymóg ten uwaa si  za spełniony, jeli nadawca i podmiot z nim powizany 
gospodarczo dokona nakładów tej wysokoci na produkcj filmów, których jest producentem 
lub współproducentem.  

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przekazała powysz  propozycj  do konsultacji 
nadawcom, organizacjom twórczym i producenckim.  

Spółka Telewizja Polsat S.A. złoyła deklaracj w zakresie wspierania rodzimej 
twórczo ci filmowej. Deklaracja została uwzgldniona w nowej, dziesicioletniej koncesji na 
nadawanie programu Telewizja Polsat.   

Działania, dotyczce wypełniania misji programowej w zakresie propagowania 
kultury polskiej i historii narodowej, znajduj odzwierciedlenie w zaleceniach 
przekazywanych nadawcom po przeprowadzeniu postpowa  w zwi zku ze skargami, 
skierowanymi do  Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.  

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, prowadzc postpowania dotyczce skarg 
zwi zanych z programem, musi uwzgldnia  ustawow zasad samodzielnoci nadawców w 
kształtowaniu programu i odpowiedzialnoci za jego tre . Nie mo e wi c ingerowa w układ 
programu. Jednake nadawcom wielokrotnie przekazywane były uwagi, dotyczce emisji 
najbardziej wartociowych audycji, zaliczanych do kultury wysokiej.  

Przewodniczca KRRiT podj ła działania zwizane z przywróceniem emisji cyklu pt. 
„Wokół wielkiej sceny”. W tej sprawie wystpienia skierowali dyrektorzy scen operowych z 
całego kraju, a take stowarzyszenia twórcze. (por. Informacja... roz. IV) 

Du a grupa skarg zwizana była z por emisji audycji o duej wartoci edukacyjnej i 
kulturalnej, w szczególnoci dotyczyła czasu emisji filmów dokumentalnych, audycji 
muzycznych oraz najbardziej wartociowych filmów fabularnych i teatrów telewizji.  

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji włczyła si  równie  w działania, które 
zainicjował Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, dotyczce stworzenia elektronicznej 
wersji Polskiego Słownika Biograficznego. Podjte zostały działania zwizane z udzieleniem 
tej inicjatywie pomocy finansowej i wsparcia medialnego.   

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, realizujc zadania ustawowe,  wspierała 
równie  akcje organizacji pozarzdowych i stowarzysze, w szczególnoci zwi zane z 
solidaryzmem społecznym i pomoc dla najbardziej potrzebujcych grup społeczestwa 
(m.in. akcj  zorganizowan przez Krajowe Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci 
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Niepełnosprawnych „Pomoc Dzieciom”,  kampani „Zachowaj trzewy umysł” 
zorganizowan przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, kampani 
prowadzon przez Fundacj Pomocy Ludziom Dotknitym Problemem Zaginicia ITAKA). 

W Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji zorganizowane zostało spotkanie w 
sprawie przekazywania przez media publiczne informacji zwizanych z polityk społeczn 
pa stwa.  

Uczestnikami spotkania i jednoczenie sygnatariuszami listu otwartego byli posłowie, 
senatorowie, naukowcy reprezentujcy Polsk  Akademi  Nauk, Uniwersytet Warszawski i 
Szkoł  Główn  Handlow . Sygnatariusze listu otwartego przedstawili Krajowej Radzie 
Radiofonii i Telewizji swoj opini  dotycz c  sposobu prezentacji problematyki społecznej i 
gospodarczej. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zorganizowała kolejne spotkania z 
udziałem nadawców i sygnatariuszy listu otwartego. Uczestnicy spotkania wnioskowali o 
zmian  dotychczasowego sposobu informowania o problemach społecznych oraz wyrazili 
poparcie dla idei przeprowadzania debaty publicznej w najwaniejszych sprawach. 

Nale y równie  podkreli , e wykonuj c ustawowe zadanie podziału rodków 
abonamentowych pomidzy spółki mediów publicznych, Krajowa Rada Radiofonii i 
Telewizji miała na uwadze zobowizanie Sejmu RP do skutecznego egzekwowania od 
nadawców wypełniania misji programowej w zakresie propagowania kultury polskiej i 
historii narodowej. 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przeznaczyła dla spółki Polskie Radio S.A. 
rodki finansowe z wpływów pozaabonamentowych na: 

• utrwalenie na płytach DVD dzieł prof. Henryka Mikołaja Góreckiego, 

• na utrwalenie na płytach CD koncertów Orkiestry Kameralnej „Amadeus” z Poznania, 

• dokonanie nagra fonograficznych z Festiwalu Warszawska Jesie, z koncertów Polskiej 
Orkiestry Radiowej  oraz z wystawienia opery Stanisława Moniuszki pt. „Hrabina”.  

Spółka Telewizja Polska S.A. otrzymała m.in. rodki finansowe na prace zwizane z 
systematyzacj i archiwizacj  zbiorów programowych. 

Informacje dotyczą ce podziału wpływów z opłat abonamentowych znajdują  się  w 
rozdziale IX, a informacje na temat postę powań  prowadzonych w zwią zku ze 
skargami skierowanymi do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji znajduj ą  się  
rozdziale X, „Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu 
działalnoś ci.”  

 

2.5 Realizuj c wskazanie Sejmu RP w sprawie skutecznego egzekwowania od nadawców 
publicznych równoci dost pu rodowisk politycznych i społecznych do mediów 
elektronicznych, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zwracała uwag nadawcom 
publicznym, i  zgodnie z ustawowymi przepisami programy publicznej radiofonii i telewizji 
powinny:  

• rzetelnie ukazywa cał  ró norodno  wydarze  i zjawisk,  

• sprzyja  swobodnemu kształtowaniu si pogl dów obywateli oraz formowaniu si opinii 
publicznej,  

• umo liwia  obywatelom i ich organizacjom uczestniczenie w yciu publicznym poprzez 
prezentowanie zrónicowanych pogldów i stanowisk.  
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2.6 Z powy szym zobowizaniem Sejmu zwizane s równie  prace legislacyjne 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zwizane z wykonaniem ustawowej delegacji zawartej 
w art. 23 ustawy o radiofonii i telewizji. 

Zasady dotyczce trybu postpowania w zwizku z przedstawianiem w programach 
publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, zwi zków zawodowych i 
zwi zków pracodawców w wzłowych sprawach publicznych zostały okrelone w art. 23 
ustawy o radiofonii i telewizji oraz wydanym na jego podstawie rozporz dzeniu KRRiT z 
18 wrzenia 2001 roku.  

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarył w pa dzierniku 2002 roku powysze 
rozporz dzenie do Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem Rzecznika wprowadzenie 
szczegółowych kryteriów dostpu partii politycznych do obligatoryjnych programów, 
nadawanych przez spółki radiofonii i telewizji publicznej, stanowi przekroczenie delegacji 
ustawowej, zawartej w art. 23 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji. 

Przekazujc wyja nienia do Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczcy KRRiT 
stwierdził, e Krajowa Rada uznaje w czci argumentacj Rzecznika Praw Obywatelskich, 
ale jednoczenie zwrócił uwag, e zaskarona została zasada, na podstawie której tworzone 
przez nadawców publicznych audycje funkcjonowały od 1994 roku, bd c gwarantem stałej 
obecnoci partii politycznych w mediach.  

Według informacji uzyskanych z rejestru sdowego w kocu 2002 roku było 
zarejestrowanych ponad 90 partii politycznych, a około 20 czekało na rejestracj . W takim 
przypadku trudna byłaby realizacja przez publiczn radiofoni  i telewizj  zasady dostpu 
wszystkich partii politycznych do udziału w specjalnych audycjach.  

Krajowa Rada okreliła wi c podmiotowo, e w audycjach tych uczestniczy b d  
tylko te partie polityczne, które zweryfikowane zostały w demokratycznych wyborach 
parlamentarnych przez wyborców. Jednoczenie Krajowa Rada zaproponowała, aby w 
projekcie ustawy o radiofonii i telewizji okreli  w art. 23 w sposób precyzyjny delegacj dla 
Krajowej Rady do wydania aktu wykonawczego, tak by była ona zgodna z zasadami 
okre lonymi w Konstytucji.  

Krajowa Rada, nie czekajc na zakoczenie prac nowelizujcych ustaw o radiofonii i 
telewizji, 4 marca 2003 roku uchyliła obowizuj ce dotychczas rozporzdzenie z 18 wrzenia 
2001 roku, a 24 kwietnia 2003 roku przyjła nowe rozporzdzenie w sprawie trybu 
post powania w zwizku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji 
stanowisk partii politycznych, zwizków zawodowych i zwizków pracodawców w 
w złowych sprawach publicznych, opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 75 poz. 679. Wraz z 
rozporz dzeniem przyjte zostało stanowisko Krajowej Rady, dotyczce zasad dostpu 
przedstawicieli partii politycznych do programów mediów publicznych.  

W przyj tym stanowisku Krajowa Rada podkreliła, e sprawdziły si kryteria 
wprowadzone w §2 ust. 4 w pierwotnej wersji rozporzdzenia, tj. przyznanie prawa do 
udziału w audycji partiom politycznym, które w ostatnich wyborach do Sejmu: 

 1) samodzielnie tworzc komitet wyborczy, otrzymały w skali kraju co najmniej 
3% wa nie oddanych głosów na swoje okrgowe listy kandydatów na posłów albo 

 2) weszły w skład koalicji wyborczej, której okrgowe listy kandydatów na 
posłów otrzymały w skali kraju co najmniej 6% wanie oddanych głosów.  

Na podstawie wspomnianych kryteriów tworzono audycje „Forum” i „Debata”, w 
których głos zabierali reprezentanci partii politycznych. Audycje te ugruntowały si w 
wiadomoci telewidzów oraz radiosłuchaczy. Stwarzały moliwo  prezentacji szerokiego 

spektrum opcji i pogldów politycznych. W zwizku z tym Krajowa Rada zaapelowała do 
zarz dów spółek radiofonii i telewizji publicznej o dołoenie wszelkich stara, by 



II. Konstytucyjno – ustawowe zadania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  

28 

wypełniaj c ustawowy obowizek prezentowania zrónicowanych pogldów i stanowisk 
dotycz cych istotnych zagadnie ycia publicznego, miały równie na uwadze 
przyzwyczajenia i oczekiwania widzów i radiosłuchaczy. 

Stanowisko to zostało przekazane nadawcom publicznym do wykorzystania w 
działalnoci programowej.  

 

2.7 Przewodniczca KRRiT przekazała parlamentarzystom, w tym równie 
Przewodniczcemu sejmowej Komisji Kultury i rodków Przekazu wystpienie, w którym 
zgłoszona została inicjatywa podjcia wspólnych działa w celu ustanowienia standardów, 
okre laj cych kontakty polityków z mediami. Przewodniczca KRRiT podkreliła, e 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie posiada w tym zakresie uprawnie władczych i 
opracowanie praktycznych standardów, szanowanych i przestrzeganych, mo liwe jest 
wył cznie z udziałem wszystkich zainteresowanych stron – polityków, przedstawicieli 
mediów oraz KRRiT.  

Ta problematyka została podjta podczas konferencji, któr 24 lutego 2004 roku 
zorganizowała senacka Komisja Kultury i rodków Przekazu pod auspicjami Marszałka 
Senatu RP. 

 

2.8 W 2003 roku upłynła kadencja trzech członków KRRiT: Adama Halbera, 
powołanego przez Sejm RP 10 kwietnia 1997 roku, Jana Ska, powołanego przez Senat RP 3 
kwietnia 1997 roku oraz Waldemara Dubaniowskiego, powołanego przez Prezydenta RP 11 
wrze nia 1998 roku. (Waldemar Dubaniowski został powołany do KRRiT w zwizku z 
rezygnacj zło on  25 czerwca 1998 roku, przez członka KRRiT Roberta Kwiatkowskiego, 
wybranego na stanowisko Prezesa Zarzdu Telewizji Polskiej S.A. Robert Kwiatkowski 
został powołany do KRRiT przez Prezydenta RP 19 kwietnia 1997 roku).  

Prezydent RP, 30 kwietnia 2003 roku, powołał do składu KRRiT Sławomir Łozi sk .  

Senat RP, 8 maja 2003 roku, powołał do składu KRRiT Tomasza Gobana – Klasa. 

Sejm RP, 24 lipca 2003 roku, powołał do składu KRRiT Ryszarda Ulickiego. 

Funkcj  Przewodniczcego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, od 6 lipca 
1999 roku do 26 marca 2003 roku, pełnił Juliusz Braun (uchwała KRRiT nr 495/1999 o 
powołaniu na funkcj Przewodniczcego KRRiT).  

W zwi zku z rezygnacj zło on  przez Juliusza Brauna, Krajowa Rada Radiofonii i 
Telewizji 26 marca 2003 roku wybrała, zgodnie z przepisem zawartym w art. 7 ust. 2 ustawy 
o radiofonii i telewizji, na stanowisko Przewodniczcego KRRiT Danut Waniek (uchwała 
KRRiT nr 68/2003). 

Zast pc  Przewodniczcego KRRiT, od 13 lipca 1999 roku, był Jan Sk (uchwała 
KRRiT nr 502/1999). Uchwał nr 253 z 5 czerwca 2003 roku na funkcj Zast pcy 
Przewodniczcego KRRiT powołany został Aleksander Łuczak. 

Funkcj  Sekretarza KRRiT, od 23 marca 2000 roku, pełni Włodzimierz Czarzasty 
(uchwała KRRiT nr 140/2000).  

 

2.9 Jako organ kolegialny Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w 2003 roku przyj ła 628 
uchwał i odbyła 73 posiedzenia oraz 24 spotkania, przede wszystkim z nadawcami, zarówno 
publicznymi, jak i koncesjonowanymi, a take z przedstawicielami zwizków i stowarzysze 
(m.in. Stowarzyszenia Radia Publicznego, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Komunikacji 
Kablowej, Stowarzyszenia Autorów „Zaiks”, Stowarzyszenia Twórców Telewizyjnych 
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„Serial”). Odbyły si  tak e spotkania z przedstawicielami organów administracji pastwowej, 
z którymi KRRiT współpracuje (m.in. Ministerstwa Infrastruktury, Urz du Regulacji 
Telekomunikacji i Poczty, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Kultury, 
Ministerstwa Skarbu Pastwa). Go mi KRRiT byli równie  przedstawiciele 
Przedsibiorstwa Pastwowego Uytecznoci Publicznej „Poczta Polska”, a take członkowie 
organów spółek Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A., regionalnych rozgło ni Polskiego 
Radia S.A. Z przedstawicielami nadawców publicznych Krajowa Rada spotkała si m.in. w 
celu omówienia zasad prowadzenia kampanii referendalnej w mediach, a tak e w celu 
omówienia zasad podziału rodków z wpływów abonamentowych w latach 2003 - 2004.  

Z Zarz dem Polskiego Radia S.A. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji omawiała 
problemy zwizane z finansowaniem Programu V Polskiego Radia – Radio Polonia. Na 
koszty rozpowszechniania tego programu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zapewniła 
rodki finansowe w wysokoci 3 mln.30 tys. zł. 

Z Zarz dem Polskiego Radia S.A. w obecnoci Sekretarza Stanu w Ministerstwie 
Kultury, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji omówiła problemy zwi zane z budow 
siedziby dla Orkiestry Kameralnej „Amadeus” z Poznania. Krajowa Rada Radiofonii i 
Telewizji na budow siedziby dla Orkiestry Kameralnej „Amadeus” postanowiła zapewni  
dodatkowe rodki dla Polskiego Radia S.A. w wysokoci 26 mln. złotych . Jednak na skutek 
zmiany pierwotnego stanowiska organów spółki Polskie Radio S.A. i wycofania si  z decyzji 
o budowie siedziby dla Orkiestry Kameralnej „Amadeus”, Krajowa Rada przyjła uchwał  
koryguj c  wczeniejsz  decyzj . 

Do dnia złoenia sprawozdania, w pierwszym kwartale 2004 roku, Krajowa Rada 
przyj ła 169 uchwał oraz odbyła 24 posiedzenia i 12 spotka  przede wszystkim z nadawcami. 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji odbyła m.in. spotkania z przedstawicielami 
wnioskodawców, ubiegajcych si  o ponowne udzielenie koncesji (np. spółk Telewizja 
Polsat S.A., spółk TVN, wnioskodawcami ubiegajcymi si  o udzielenie koncesji w sieciach 
kablowych). Odbyły si te  spotkania z przedstawicielami mediów publicznych, w tym m.in. 
z Rad  Nadzorcza Radia Kielce S.A., Zarzdem i przewodniczcym Rady Nadzorczej spółki 
Polskie Radio S.A. Krajowa Rada zapoznała si tak e z projektem rozpoczcia działalnoci w 
Polsce przez BBC World Service oraz wspólnie z przedstawicielami Polskiego 
Stowarzyszenia Jazzowego omawiała problemy zwizane z obecnoci  polskiego jazzu w 
programach stacji radiowych. 

 

2.10 Organizacyjne i merytoryczne zaplecze Krajowej Rady stanowi Biuro KRRiT, 
działaj ce na podstawie regulaminu organizacyjnego Biura KRRiT, przyjtego przez Krajow 
Rad  uchwał  nr 324 z 27 czerwca 2000 roku. W Biurze KRRiT działaj nastpuj ce 
departamenty: ekonomiczny, finansowy, gabinet Przewodniczcego KRRiT, koncesyjny, 
prawny, programowy, reklamy, techniki, integracji europejskiej i współpracy z zagranic oraz 
administracyjno-gospodarczy. Do koca 2002 roku w Biurze KRRiT działało Biuro Media 
Desk, które od 1 stycznia 2003 działa jako gospodarstwo pomocnicze. W Biurze KRRiT 
utworzono stanowisko audytora wewntrznego, co wynika z przepisów ustawy o finansach 
publicznych. 

W okresie sprawozdawczym kancelaria w Biurze KRRiT przyjła ponad 48 tys. 
listów. Liczba ta nie obejmuje korespondencji okolicznociowej (np. wi tecznej). W tym 
samym czasie wysłano ponad 58 tys. listów z Krajowej Rady. Liczba ta obejmuje równie 
korespondencj zwi zan  z kolportaem „Biuletynu Informacyjnego KRRiT”. 

 

2.11 Z inicjatywy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji została zgłoszona potrzeba 
przeprowadzenia audytu organizacyjnego Biura KRRiT, w ramach projektu Phare, 
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realizowanego od padziernika 2002 roku, w formie umowy bliniaczej z Direction du 
Developpement des Media z Francji (DDM). Przeprowadzenie audytu stanowi integraln 
cz  umowy realizowanej wspólnie przez DDM oraz Krajow Rad  Radiofonii i Telewizji. 
Wyniki audytu (co KRRiT zgłosiła w zakresie wymaga przedstawionych firmie 
audytorskiej) słu  do przeprowadzenia restrukturyzacji Biura KRRiT w wietle nowych 
wyzwa  zwi zanych ze zmianami technologicznymi na rynku audiowizualnym oraz wyzwa  
zwi zanych z integracj z Uni  Europejsk. 

Audyt organizacyjny został przeprowadzony przez firm Ernst&Young, w wyborze 
której uczestniczyła Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Celem audytu było 
zidentyfikowanie i wskazanie moliwych usprawnie w strukturze organizacyjnej Biura 
KRRiT i w stosowanych procedurach biurowych, nie za ocena pracy Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji.  

Niezale nie od audytu wykonanego przez firm Ernst&Young w Biurze KRRiT 
przeprowadzane były na zlecenie Przewodniczcej KRRiT audyty wewntrzne, m.in. 
dotycz ce procedur finansowych, postpowania koncesyjnego, procedur obowizuj cych w 
zakresie kontroli programowej nadawców.  

 

2.12 Jawno  i dost p do informacji o pracy organów administracji publicznej s 
konstytucyjnym prawem kadego obywatela. Zgodnie z art. 61 Konstytucji obywatelowi 
słu y prawo do uzyskiwania informacji o działalnoci organów władzy publicznej oraz osób 
pełni cych funkcj  publiczne, a take organów samorzdu gospodarczego i zawodowego oraz 
innych osób i jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonuj one zadania władzy 
publicznej i dysponuj mieniem komunalnym lub majtkiem Skarbu Pastwa. 

Uprawnienia te sprecyzowała ustawa o dostpie do informacji publicznej. 

Dostosowujc si  do wymaga stawianych przez dynamicznie rozwijajce si  
Społeczestwo Informacyjne, jako główn form  dost pu, w ustawie wskazano elektroniczny, 
oficjalny publikator, jakim jest Biuletyn Informacji Publicznej (BIP).  

Biuletyn został podzielony na dwie czci - pierwsz administrowan przez 
Ministerstwo Spraw Wewntrznych i Administracji i drug, a właciwie tysi ce “drugich 
stron", zwanych podmiotowymi, redagowanych osobno przez kady z zobowizanych 
podmiotów. Ustawa zobowizała do uruchomienia BIP, poczwszy od 1 lipca 2003 roku. 

Realizuj c nało ony obowi zek ustawowy, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 
dokładnie w dniu 1 lipca uruchomiła własn stron  BIP. Na stron BIP KRRiT mo na trafi  
na dwa sposoby. Pierwszy to wejcie z poziomu strony głównej BIP, znajdujcej si  pod 
adresem http://www.bip.gov.pl. Drugi sposób to skorzystanie z adresu bezporedniego - 
http://krrit.bip.ornak.pl. 

Na stronie mona znale  w szczególnoci informacje o: 

• statusie prawnym i organizacji naszej instytucji, 

• przedmiocie działania, kompetencjach oraz zasadach i trybie funkcjonowania, 

• organach i osobach sprawujcych funkcje, ze wskazaniem ich kompetencji, 

• maj tku znajduj cym si  w dyspozycji KRRiT, 

• sposobie stanowienia aktów publicznoprawnych, 

• rodzajach i sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, 

• informacj  o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i 
zasadach udostpniania danych w nich zawartych. 
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2.13 „Biuletyn Informacyjny KRRiT” ukazuje si nieprzerwanie od padziernika 1996 
roku. W minionym roku w Biuletynie Informacyjnym KRRiT ukazały si w szczególnoci 
publikacje dotyczce integracji Polski z Uni Europejsk.  

W cyklu artykułów przedstawiono problemy dotyczce obecnoci mniejszoci 
narodowych i etnicznych w mediach elektronicznych. Prezentowano zagadnienia zwizane z 
wprowadzaniem naziemnej telewizji cyfrowej, a take problemy dotyczce radiodyfuzji 
cyfrowej.  

Przedstawiona została równie informacja o sytuacji finansowej mediów publicznych i 
nadawców koncesjonowanych w zwizku z dyskusj, która odbyła si w sejmowej Komisji 
Gospodarki.  

W „Biuletynie Informacyjnym KRRiT” opublikowano obszern syntez publikacji pt. 
„Radiofonia i telewizja publiczna. Dlaczego? W jaki sposób?”. Publikacja została 
przygotowana na zlecenie pozarzdowej organizacji, wspieranej m.in. przez UNESCO, World 
Radio and Television Council.  

Omówione zostały równie modele telewizji regionalnej na przykładzie niemieckiej 
telewizji publicznej ARD oraz francuskiej France 3.  

Obszerny artykuł powi cono europejskiemu kanałowi telewizyjnemu „ARTE”, 
działaj cemu pod auspicjami głów pastw Francji i Niemiec.  W artykule tym przedstawiona 
została współpraca TVP S.A. ze stacj „ARTE”. Celami stacji „ARTE” s d enie do 
lepszego porozumienia midzy mieszkacami Europy, tworzenie europejskiej opinii 
publicznej, prezentacja kultury i umacniane tosamoci europejskiej. Na tworzenie audycji w 
koprodukcji z „ARTE” Telewizja Polska S.A. otrzymała dodatkowe rodki finansowe w 
wysoko ci 2,4 mln. złotych.  

Informacje na temat  podziału wpływów z opłat abonamentowych znajdują  się  takŜ e 
w rozdziale IX „Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego 
okresu działalnoś ci.”  

W „Biuletynie Informacyjnym KRRiT” omówiono take najwaniejsze problemy 
dotycz ce polskiego rynku reklamy oraz przedstawiano szczegółowe informacje na temat 
zmian w przepisach regulujcych reklam i sponsoring. Jedna z publikacji była powi cona 
nowym formom reklamy w mediach elektronicznych (np. reklamie wirtualnej) oraz 
koniecznoci zmian w prawie, jakie bd  musiały by wprowadzone w zwizku z 
pojawieniem si tych reklam.   

„Biuletyn Informacyjny KRRiT” przedstawiał równie obszerne informacje o 
działalnoci Programu MEDIA PLUS, którego koordynatorem na terenie naszego kraju jest 
Biuro Media – Desk Polska, działajce jako gospodarstwo pomocnicze Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji.  

W „Biuletynie Informacyjnym KRRiT” opublikowany został wykaz decyzji 
koncesyjnych wydanych w 2003 roku.  

 W „Biuletynie Informacyjnym KRRiT” istnieje równie dział powi cony publikacji 
europejskich i krajowych uregulowa prawnych. 

Miesi czny nakład „Biuletynu Informacyjnego KRRiT” wynosi ok. 600 egzemplarzy. 
Jego odbiorcami s m.in. Sejm, Senat, Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów, spółki publicznej radiofonii i telewizji, nadawcy koncesjonowani oraz redakcje 
prasowe, a take o rodki naukowe, np. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 
Uniwersytetu Warszawskiego, Orodek Bada Prasoznawczych Uniwersytetu 
Jagiello skiego, Instytut Wynalazczoci i Ochrony Własnoci Intelektualnej UJ.  
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Biuletyn Informacyjny KRRiT dostpny jest równie w Internecie na stronach 
Krajowej Rady (www.krrit.gov.pl).  

Od pocztku jego wydawania, tj. od 1996 roku, kwartalnie ukazuje si 
angielskojzyczna wersja „Biuletynu Informacyjnego KRRiT”, przekazywana m.in. do 
organów odpowiedzialnych za radiofoni i telewizj  w poszczególnych pastwach.  

Opracowania i informacje do Biuletynu s prawie w całoci przygotowywane przez 
pracowników Biura KRRiT, bez dodatkowego wynagrodzenia. 

 

2.14 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako jedyny organ pa stwowy nie posiada 
stałej, własnej siedziby, dostosowanej do realizacji zada ustawowych. Od pocztku 
istnienia KRRiT kilkana cie razy informowała stosowne władze oraz wystpowała o 
przydział obiektu z zasobów Skarbu Pastwa. Wyst pienia były kierowane do Prezesa 
Rady Ministrów, Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji, Sejmu i Senatu RP 
oraz warszawskich władz samorzdowych i wojewódzkich.  

 Takie wystpienia Przewodniczca KRRiT przekazała Przewodniczcemu sejmowej 
Komisji Kultury i rodków Przekazu oraz Przewodniczcemu sejmowej Komisji Finansów 
Publicznych. Przewodniczca KRRiT zwróciła si z wnioskiem, aby sejmowe komisje 
wspierały starania KRRiT o pozyskanie z zasobów Skarbu Pastwa odpowiedniego budynku 
biurowego. 

Wynajmuj c obecn siedzib  od 1994 roku, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 
poniosła do koca 2003 roku łczny koszt czynszu w wysokoci ponad 12,5 mln. złotych. 
Tylko w roku ubiegłym łczny koszt wynajmu siedziby wyniósł prawie  1,4 mln. zł.  

 

Działania KRRiT na rzecz reprezentowania interesów odbiorców i zapewniania 
otwartego, pluralistycznego charakteru radiofonii i telewizji. Kontrola działalno ci 
nadawców 

 

2.15 W literaturze prawniczej podkre la si , e w celu zapewnienia otwartego i 
pluralistycznego charakteru radiofonii i telewizji Krajowa Rada powinna 
przeciwstawia  si  wszelkim działaniom zmierzaj cym do monopolizowania przekazów 
radiowych i telewizyjnych zarówno w sensie instytucjonalnym, jak i programowym, 
politycznym, ideowym czy wiatopogl dowym.  

Podkrela si  równie , e Krajowa Rada powinna prowadzi tak   polityk  
koncesyjn, aby w jej wyniku dostp do radia i telewizji uzyskały róne grupy społeczne.  

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyznała 3 koncesje na rozpowszechnianie 
programów radiowych o zasigu ogólnokrajowym, w tym 1 koncesja ma charakter 
wyspecjalizowany, społeczno–wyznaniowy, a koncesjonariusz posiada status nadawcy 
społecznego. 

Przyznane te zostały 3 koncesje ponadregionalne, w tym na program o charakterze 
informacyjno – publicystycznym oraz na program o charakterze uniwersalnym adresowanym 
do młodziey w wieku od 15 do 25 lat. 

W ród 205 koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego o zasigu lokalnym: 

• 45 nadawców emituje program o charakterze społeczno - wyznaniowym,  

• 30 - o charakterze wyspecjalizowanym – muzycznym,  

• 3 - o charakterze muzyczno-literackim,  
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• 1 - o charakterze muzyczno-kulturalnym,  

• 1 - o charakterze muzyczno-publicystycznym,  

• 7 - o charakterze akademickim,  

• 4 - o charakterze motoryzacyjnym,  

• 1 – powi cony historii i tradycji Polski, 

• 1 -  powi cony zagadnieniom ekonomii i biznesu, 

• 1 - dla dzieci i młodziey. 

Pozostałe koncesje maj charakter uniwersalny.  

Na rynku telewizyjnym, na podstawie koncesji udzielonych przez Krajow  Rad  
Radiofonii i Telewizji działa 13 telewizji naziemnych, w tym 1 o zasigu ogólnokrajowym, a 
1 rozpowszechnia program wyspecjalizowany, o charakterze społeczno-wyznaniowym. 

W sposób satelitarny programy telewizyjne s rozpowszechniane przez 2 platformy 
cyfrowe - Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. oraz  Polsat Cyfrowy S.A. 

KRRiT udzieliła te  25 koncesji na rozpowszechnianie programów telewizyjnych w 
sposób satelitarny, wród których znajduj si  m.in.:  

• 1 – o charakterze dokumentalno–edukacyjnym, 

• 1 – o charakterze edukacyjno-poradniczym i religijnym, 

• 1 – o charakterze edukacyjnym, 

• 1 – filmowo-rozrywkowy, 

• 6 – filmowych, 

• 2 – informacyjno-publicystyczne, 

• 1 – motoryzacyjny, 

• 1 – powi cony zjawiskom pogodowym, 

• 2 – o charakterze rozrywkowym, 

• 1 – o charakterze społeczno-wyznaniowym, 

• 1 – sportowy, 

• 1 – powi cony sportom konnym, 

• 1 – powi cony telesprzeday, 

• 1 – zawierajcy informacje o aktualnej ofercie polskojzycznych programów 
telewizyjnych, 

• 1 – powi cony grom interaktywnym.  

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podejmowała take działania, których celem 
było zaspokojenie potrzeb mniejszoci narodowych i etnicznych. Prowadzone s uzgodnienia 
techniczne z Urzdem Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zwizane z realizacj wniosku 
mniejszoci niemieckiej, dotyczcego moliwo ci rozpowszechniania programu na l sku 
Opolskim. W 2003 roku ukazało si ogłoszenie o moliwo ci uzyskania koncesji na program 
lokalny dla mniejszoci kaszubskiej w Mechowie i Szemudzie. 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w 2003 roku podejmowała działania, które 
stanowiły realizacj postulatów rodowisk akademickich. Ukazało si ogłoszenie o 
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mo liwo ci uzyskania koncesji na program lokalny w Kielcach, o charakterze akademickim. 
W chwili obecnej na rynku medialnym działa ju siedmiu nadawców, rozpowszechniajcych 
program dla rodowisk uczelnianych.     

Na rynku telewizji kablowych działa ponad 220 koncesjonariuszy, 
rozpowszechniajcych program telewizyjny, a 4 koncesjonariuszy rozpowszechniajcych 
program radiowy.  

Przewodniczcy KRRiT wydał równie ponad 4300 postanowie w sprawie wpisu do 
rejestru programów rozprowadzanych w sieciach telewizji kablowej.  

Wci  powi ksza si oferta programowa dostpna w sieci telewizji kablowej. Obecnie 
mo na uzyska wpis do rejestru na ponad 4000 programów, dostpnych drog satelitarn lub 
kablow , z czego na ponad 50 w jzyku polskim.  

Informacje na temat prowadzonych postę powań  koncesyjnych znajdują  się  w 
rozdziale IV „Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu 
działalnoś ci.” 

 

2.16 Podczas IV Konferencji Mediów Publicznych w Krakowie z inicjatywy 
Przewodniczcej KRRiT odbyły si obrady „Okr głego Stołu Mediów”. 

Obrady były odpowiedzi na apel byłych szefów telewizji publicznej w sprawie 
przyszłoci Telewizji Polskiej S.A.  

Uczestnicy spotkania zwrócili si do wiata polityki z postulatem, aby powstała wizja 
rynku medialnego, zapewniajcego warunki rozwoju wszystkim mediom,  równie i mediom 
komercyjnym. 

Przewodniczca KRRiT przedstawiła ide odpartyjnienia mediów publicznych, co jest 
zadaniem zarówno dla wiata polityki, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jak i władz 
mediów publicznych. Tendencja ta znalazła swoje odzwierciedlenie w wyborze Rady 
Nadzorczej TVP S.A. i podjtych przez now Rad  Nadzorcz działaniach na rzecz wyboru 
Zarz du Telewizji Polskiej.  

Podczas „Okrgłego Stołu Mediów” wskazano, e od telewizji publicznej naley 
oczekiwa programów najwyszej jakoci. Celowi temu powinny słuy  obiektywne 
procedury oraz standardy przy wyborze i kwalifikacji programów do produkcji. Powinien 
równie  zosta precyzyjnie okrelony status dziennikarza telewizji publicznej, zapewniajcy 
mu niezaleno  zawodow. 

 

2.17 Przyszło  i funkcjonowanie rozgłoni regionalnych oraz zmiana sposobu podziału 
rodków abonamentowych pomidzy poszczególne rozgłonie radia publicznego, to główne 

tematy spotkania z Krajow Rad  Radiofonii i Telewizji, które odbyło si 23 sierpnia 2003 
roku w siedzibie Radia Gdask S.A. 

Ustalenia przyjte podczas spotkania z przedstawicielami radiofonii regionalnej 
znalazły odzwierciedlenie w uchwale, któr Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjła   
23 wrzenia 2003 roku. Załczniki do uchwały okrelaj  zadania rozgłoni regionalnych w 
zakresie programu oraz sposób ich rozliczania, zasady podziału wpływów abonamentowych 
na spółki regionalnej radiofonii publicznej w latach 2004 - 2006 oraz zasady podziału 
wpływów pozaabonamentowych na spółki radiofonii i telewizji publicznej. 

Okre laj c zadania rozgłoni regionalnych w zakresie programowym, KRRiT 
podkreliła, e ustawowe powinnoci maj  w tym przypadku szczególny wymiar, zwizany z 
regionalnym zasigiem oddziaływania rozgłoni. Ustawowe zadania w przypadku rozgłoni 
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regionalnych naley rozpatrywa w aspekcie lokalnym. Tak wic zadaniem rozgłoni 
regionalnych jest zaspokajanie potrzeb mieszkaców regionu, dla którego nadawany jest 
program, w dziedzinie informacji, objaniania, poradnictwa oraz wymiany pogldów i opinii 
na tematy dotyczce ycia danego regionu – społecznego, gospodarczego, politycznego, 
szeroko pojtej kultury, nauki, sportu i rekreacji czyli tzw. misji regionalnej. Realizuj c t  
misj , programy rozgłoni b d  miały jednoczenie charakter uniwersalny w tym sensie, e 
b d  w nich poruszane wszelkie problemy, dotyczce regionu i wykorzystywane bd  ró ne 
formy i gatunki radiowe.   

Krajowa Rada wskazała równie zadania szczegółowe dla rozgłoni regionalnych,  
okre laj c udział słowa w programie (nie mniej ni 33% tygodniowego czasu nadawania 
programu w godzinach 5.00 – 1.00),  udział problematyki regionalnej w programie (nie mniej 
ni  28 godzin w tygodniu, w godzinach 5.00-1.00). KRRiT okreliła tak e obligatoryjne 
elementy programu w cigu tygodnia (reportae nadawane w godzinach 5.00-1.00), audycje 
adresowane do mniejszoci narodowych i etnicznych, audycje słuce realizacji tzw. misji 
regionalnej. 

 

2.18 Reprezentuj c interesy odbiorców, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wł czyła 
si  w działania zwi zane z obecnoci  w mediach publicznych audycji dla mniejszoci 
narodowych oraz o mniejszociach narodowych, w tym równie  audycji tworzonych w 
j zykach macierzystych.  

Dziel c wpływy z opłat abonamentowych pomidzy spółki radiofonii publicznej, 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uwzgldniała jako jedno z kryteriów, w jakim zakresie 
realizowane były audycje dla mniejszoci narodowych i etnicznych.  

Równie  w przypadku telewizji publicznej, KRRiT zwracała uwag na konieczno  
tworzenia i emisji takich audycji, w programach Oddziałów Terenowych TVP S.A. 

Przy podziale prognozowanych wpływów abonamentowych pomidzy spółki 
regionalnej radiofonii publicznej w 2003 roku zostały okrelone kwoty wpływów 
abonamentowych z przeznaczeniem na tworzenie audycji dla mniejszoci narodowych i 
etnicznych. Kwoty wpływów abonamentowych na tworzenie tych audycji były pochodn 
okre lanej przez poszczególne spółki liczby godzin emisji.  

Najwi cej rodków z tego tytułu przeznaczono dla  Radia Białystok S.A. (416 tys.), 
Radia Opole S.A. (143 tys.), Radia Koszalin S.A. (83 tys.), Radia Olsztyn S.A. (79 tys.).   

Radio Olsztyn S.A. korzysta z prawa do tzw. rozszczepienia programowego, emitujc 
równolegle oprócz programu regionalnego, program z przeznaczeniem dla mniejszoci 
ukrai skiej.  

W uchwale z 23 wrzenia 2003 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, okrelaj c 
zadania rozgłoni regionalnych w zakresie programu oraz sposób ich rozliczania, podkreliła 
konieczno  realizacji obowizków wymienionych w art. 21 – 25 ustawy. Do tych 
obowi zków naley uwzgl dnianie potrzeb mniejszoci narodowych i grup etnicznych. (por. 
Informacja... roz. II pkt A i B) 

 

2.19 Jak co roku Przewodniczca KRRiT, działajc z upowanienia Krajowej Rady, 
przekazała komunikat wyjaniaj cy przepisy ustawy o radiofonii i telewizji dotyczce opłat 
abonamentowych. W komunikacie tym podkrelone zostało, e na pobieranie opłat 
abonamentowych nie ma wpływu, czy oglda si  programy nadawcy publicznego, czy 
koncesjonowanego, ani fakt uywania odbiorników do innych celów ni odbiór programów 
(np. do gier telewizyjnych lub współpracy z magnetowidem). Opłacanie abonamentu telewizji 
kablowej nie zwalnia z obowizku wnoszenia opłat abonamentowych za uywanie 
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odbiorników telewizyjnych. Uytkownik telewizji kablowej wnosi dwie niezalene opłaty: 
wynikaj c  z ustawy o radiofonii i telewizji obowizkow  opłat  abonamentow oraz 
wynikaj c  z umowy cywilnoprawnej opłat na rzecz operatora sieci kablowej. Opłaty na 
rzecz telewizji kablowej wnoszone s jako ekwiwalent za wiadczone usługi, w wyniku 
których abonenci korzystaj z sygnału telewizyjnego stanowicego własno  operatora sieci. 
Maj  wi c mo liwo  ogl dania emitowanych w tej sieci programów telewizyjnych. 
Telewizja publiczna nie pobiera opłat za udostpnianie programów rozpowszechnianych 
przez operatorów telewizji kablowej. Wpływy z opłat za korzystanie z telewizji kablowej 
przeznaczone s na działalno  operatora: rozbudow i konserwacj sieci, zakup programów 
itd. oraz na jego zysk. 

Komunikaty Przewodniczcej KRRiT, dzi ki współpracy z Dyrektorem Generalnym 
Przedsibiorstwa Pastwowego Uytecznoci Publicznej „Poczta Polska”, s podawane do 
publicznej wiadomoci we wszystkich placówkach pocztowych na terenie kraju. 

Dzi ki tej współpracy corocznie podawane s te  do publicznej wiadomoci 
komunikaty o wysokoci opłat abonamentowych, ustalanych przez Krajow Rad  
w rozporzdzeniu wydawanym na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji.  

Na wniosek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Poczta Polska od 1 lipca 2003 roku 
wprowadziła moliwo  wnoszenia opłat abonamentowych w dowolnie wybranym urzdzie 
pocztowym na terenie całego kraju, bez wzgldu na miejsce zarejestrowania odbiornika. Aby 
ułatwi  klientom opłacanie abonamentu Poczta Polska podpisała równie umow  z 
dziesi cioma najwi kszymi bankami działajcymi na terenie Polski. Klienci posiadajcy 
rachunki w tych bankach mog korzysta z mo liwo ci stałego zlecenia opłacania 
abonamentu.  

Przewodniczca KRRiT w imieniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zło yła 
wniosek do prokuratury o wszczcie postpowania karnego przeciwko firmie „Grupa Usług 
Finansowych ETEA”. Firma ta powoływała si na rzekome pełnomocnictwo KRRiT do 
zbierania abonamentu. W opublikowanym komunikacie i we wniosku złoonym do 
prokuratury, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podkreliła, e jedynym podmiotem 
uprawnionym do poboru abonamentu jest Przedsibiorstwo Pastwowe U ytecznoci 
Publicznej „Poczta Polska”. 

 

2.20 W zwi zku z pytaniami i protestami kierowanymi przez rodowiska kombatanckie, 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji opublikowała stanowisko, w którym wyja niła powody i 
konsekwencje zmiany przepisów uprawniajcych dotychczas do zwolnie z opłat 
abonamentowych. 

Kwoty wynikaj ce z ww. zwolnienia podlegały refundacji przez Urzd ds. 
Kombatantów i Osób Represjonowanych z Pastwowego Funduszu Kombatantów. 
Dotychczasowe wiadczenia wynikajce z ustawy kombatanckiej, w tym zwolnienie z opłat 
abonamentowych, zostały zastpione dodatkiem kompensacyjnym, który wynosi 15% 
dodatku kombatanckiego miesicznie. 

W zwi zku ze zmian przepisów  Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydała 
rozporz dzenie z 14 stycznia 2003 roku, zmieniajce rozporzdzenie w sprawie opłat 
abonamentowych, w którym uchyliła stosowne przepisy dotyczce kombatantów i innych 
osób represjonowanych. 

Na podstawie rozporzdzenia KRRiT prawo do bezpłatnego abonamentu utracili 
kombatanci i wdowy (wdowcy) po kombatantach. Pozostałe kategorie osób zwolnionych od 
opłat abonamentowych nie uległy zmianie. 
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Osoby, które utraciły prawo do bezpłatnego abonamentu, mogły zwróci si  do 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z wnioskiem o umorzenie zaległo ci w opłatach 
abonamentowych, powstałych w wyniku zmiany przepisów. Krajowa Rada rozpatrywała te 
wnioski w pierwszej kolejnoci. 

Informacje na temat poboru opłat abonamentowych znajdują  się  takŜ e w rozdziale 
IX „Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu 
działalnoś ci.” 

 

2.21 Powanym ródłem finansowania wielu przedsiwzi  z zakresu ochrony zdrowia, 
kultury i edukacji jest prywatny sponsoring. Majc na uwadze społeczn rol  takich działa, 
Krajowa Rada wyraa stanowisko, e nie istniej prawne przeszkody w zakresie 
informowania w programach radiowych i telewizyjnych o sponsorach wa nych wydarze 
kulturalnych i przedsiwzi  społecznych czy dobroczynnych. Przewodniczca KRRiT 
corocznie zwraca si do nadawców zarówno publicznych, jak i koncesjonowanych o 
rozwa enie moliwo ci wspierania rónych akcji charytatywnych o niekwestionowanym 
społecznie znaczeniu.  

Przykładowo mona wskaza na promocj filantropii i prospołecznych działa w ród 
przedsibiorców m.in. poprzez organizowanie konkursu o tytuł „Dobroczycy roku”. 
Organizatorem tej akcji jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Telewizja Polska S.A. i 
Polskie Radio S.A. uczestnicz w tej akcji, a ponadto s organizatorami lub 
współorganizatorami innych przedsiwzi  charytatywnych, takich jak np. „Reklama – 
Dzieciom”, „Wielka Orkiestra wi tecznej Pomocy”, „Pocztówka do wi tego Mikołaja”. 
TVP S.A. i PR S.A. podjły apel Przewodniczcej KRRiT i medialnie wspieraj m.in. 
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego w Polsce 
w latach 2003 – 2005 (POLKARD), który realizuj najlepsze w Polsce orodki badawcze z 
Gda ska, Warszawy, Łodzi, Krakowa i Poznania.  

 

2.22 W zwi zku z projektem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, Krajowa 
Rada Radiofonii i Telewizji przekazała Marszałkowi Sejmu RP krytyczne stanowisko 
dotycz ce proponowanych zmian. Zdaniem KRRiT wprowadzenie 22% stawki podatku VAT 
na wi kszo  usług radiowo–telewizyjnych spowoduje zuboenie polskiego rynku 
audiowizualnego, wzrost opłat za usługi operatorów sieci kablowych oraz wycofywanie si z 
inwestycji na polskim rynku mediów elektronicznych.  

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uwaa, e usługi radiowo–telewizyjne powinny 
by  obj te jednolit  stawk  podatku VAT, wynoszc  7%. Takie rozwizanie jest spójne 
ekonomicznie i satysfakcjonujce nadawców i producentów.  

Marszałek Sejmu RP, 16 lutego 2004 roku, poinformował Przewodniczc  KRRiT, e 
w pracach parlamentarnych nad projektem ustawy przyjto w tym zakresie stanowisko 
zgodne z opini KRRiT. 

Senat RP do projektu nowelizacji ustawy zgłosił poprawki, które bd  powodowa 
nierówno  podmiotów działajcych na rynku audiowizualnym. Zaproponowane zmiany 
uniemo liwiaj  odliczanie podatku VAT przez nadawców publicznych, podczas gdy prawo 
takie otrzymaj nadawcy prywatni.  

W tej sprawie Przewodniczca KRRiT zwróciła si do Marszałka Sejmu RP, aby w 
toku dalszych prac Sejm dokonał wszechstronnej analizy skutków ekonomiczno– 
finansowych wynikajcych z propozycji Senatu, uwzgldniaj c przy tym unijne wskazania co 
do zada i pozycji nadawców publicznych na rynku medialnym.  
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2.23 29 listopada 2003 roku odbyła si mi dzynarodowa konferencja zorganizowana przez 
Media Desk Polska i Krajow Rad  Radiofonii i Telewizji we współpracy z Krajow Izb  
Producentów Audiowizualnych. Konferencja dotyczyła współpracy pomidzy stacjami 
telewizyjnymi a niezalenymi producentami w nowej zintegrowanej Europie. O tej 
współpracy i wynikajcych z niej korzyciach, ale równie problemach rozmawiali polscy 
specjalici sektora audiowizualnego oraz przedstawiciele telewizji publicznych i prywatnych 
z Anglii, Niemiec, Włoch, Szwajcarii i Belgii.  

Od przeszło roku polski sektor audiowizualny naley do unijnego Programu Media 
Plus na tych samych zasadach, co inne kraje członkowskie.  

Wprawdzie mamy pełne prawo korzystania z funduszy unijnych i osigamy bardzo 
dobre rezultaty, jednak nie wszystkie moliwo ci, jakie daje Program Media, s w pełni 
wykorzystywane przez polskich profesjonalistów sektora audiowizualnego.    

Do chwili obecnej przyznano polskim projektom blisko 3 mln euro, przy czym z 
bud etu pastwa zostały zapłacone składki w wysokoci 620 tys. euro.  A zatem otrzymujemy 
wi cej ni  wpłacamy. W sumie 26 polskich przedsibiorstw uzyskało wsparcie na 47 
przedstawionych projektów.  

Informacje na temat działalnoś ci Media Desk Polska znajdują  się  takŜ e w rozdziale 
VIII „Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu 
działalnoś ci.”  

 

Kontrola działalno ci nadawców – przykłady 

 

2.24 Od decyzji Przewodniczcego KRRiT o ukaraniu nadawców stronie przysługuje 
odwołanie. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wielokrotnie informowała Ministra 
Sprawiedliwoci o przewlekłoci post powa  odwoławczych. Dotychczas nie zostały 
zako czone postpowania dotyczce decyzji o ukaraniu, wydanych jeszcze w 2001 roku. 

 

2.25 W roku bie cym zostało zakoczone postpowanie w sprawie decyzji 
Przewodniczcego KRRiT, wydanej 28 lutego 2001 roku.  Na podstawie tej decyzji 
Przewodniczcy KRRiT nało ył kar  w wysokoci 100 tys. złotych na spółk Polska 
Korporacja Telewizyjna, rozpowszechniajc  program telewizyjny Canal+. W programie tym 
10 stycznia 2001 roku, o godzinie 20.00, nadany został film produkcji amerykaskiej pt. 
„Malaria”. Ten sam film pod zmienionym tytułem („Tropikalna gorczka”) został 
wyemitowany równie w programie telewizyjnym, rozpowszechnianym przez spółk Polskie 
Media S.A. W tym przypadku Sd Okr gowy w Warszawie utrzymał w mocy decyzj 
Przewodniczcego KRRiT o nałoeniu kary na nadawc, w wysokoci równie  100 tys. 
złotych. 

W przypadku emisji tego filmu, pod innym tytułem „Malaria” w programie Canal+, 
S d Gospodarczy w Warszawie uchylił decyzj Przewodniczcego KRRiT m.in. stwierdzajc, 
e ocena filmu nie moe by  dokonywana jedynie na podstawie liczby, zawartych w nim scen 

przemocy czy wulgaryzmów. Zasadnicze znaczenie ma okoliczno czy sceny te i wyraenia 
s  uzasadnione akcj filmu, czy te  jedynym ich sensem jest szokowanie widza i s 
traktowane przez reysera jako warto  sama w sobie, któr si  pochwala i gloryfikuje. Sd 
ponadto podkrelił, e program Canal+ Polska jest kodowany i nie jest powszechnie dostpny.  

Przewodniczcy KRRiT nie zgadzajc si  z uzasadnieniem sdu, 15 listopada 
2002 roku do Sdu Najwy szego złoył wniosek o kasacj podkrelaj c, e postpowanie w 
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tej sprawie jest „lustrzanym odbiciem” sprawy rozpoznanej przez Gospodarczy Sd 
Okr gowy i zako czonej wydaniem prawomocnego orzeczenia.  

12 lutego 2004 roku Sd Najwy szy postanowił przyj  kasacj do rozpoznania. 
Rozprawa kasacyjna odbyła si 9 marca 2004 roku.  

S d Najwy szy nie podzielił stanowiska Sdu Okr gowego, zmienił wyrok i oddalił 
odwołanie Polskiej Korporacji Telewizyjnej sp. z o.o. 

 

2.26 Równie  w bie cym roku zostało zakoczone postpowanie w zwizku z nałoeniem 
kary na TVP S.A. za emisj 25 listopada 2000 roku, o godzinie 19.00, w pamie wspólnym 
programów regionalnych, filmu produkcji francuskiej pt. „W matni”. Na nadawc  została 
wówczas nałoona kara w wysokoci 10 tys. złotych.  

W wyroku z 25 listopada 2002 roku Sd Okr gowy w Warszawie uchylił decyzj 
Przewodniczcego KRRiT, podzielajc argumentacj nadawcy, e jest to pastisz gatunku, 
opowie  gangsterska, nie ma wtpliwo ci, e chodzi o parodi i karykatur . Film nie mógł 
spowodowa wi c estetycznego i moralnego spustoszenia nawet u młodych widzów, bo jak  
stwierdza nadawca, zza filmowego kadru nie wyziera adna rzeczywisto.  

Przewodniczcy KRRiT, nie zgadzajc si  z uzasadnieniem sdu, 7 stycznia 
2003 roku do Sdu Najwy szego złoył wniosek o kasacj podkrelaj c, e S d Okr gowy 
jednostronnie i dowolnie ocenił materiał dowodowy. 

12 lutego 2004 roku Sd Najwy szy postanowił przyj  kasacj do rozpoznania. 
Rozprawa kasacyjna odbyła si 9 marca 2004 roku.  

S d Najwy szy nie podzielił stanowiska Sdu Okr gowego, zmienił wyrok i oddalił 
odwołanie Telewizji Polskiej S.A. 

 

2.27 Od dwóch lat toczy si post powanie przed Sdem Okr gowym w Warszawie, które 
dotyczy emisji, 7 lutego 2002 roku, o godzinie 22.04, w pamie wspólnym programów 
regionalnych TVP S.A., filmu erotycznego pt. „Mczyzna, który patrzy”. Przewodniczcy 
KRRiT nało ył 22 lutego 2002 roku, na Telewizj Polsk  S.A. kar  w wysokoci 50 tys. 
złotych.  

Nadawca złoył odwołanie do sdu od tej decyzji. Jak dotychczas Sd Okr gowy 
powołał biegłego psychologa, który 6 listopada 2003 roku, przedstawił opini. We wnioskach 
biegły stwierdził, e film „M czyzna, który patrzy” zagraa psychicznemu i moralnemu 
rozwojowi, zwłaszcza osób niepełnoletnich i nie tylko, bo odnosi si tak e do osób dorosłych. 

 

2.28 Przewlekło  dotychczasowego postpowania sdowego była jedn z przyczyn 
zawarcia ugody, ze spółk TVN Sp. z o.o.  

Przewodniczcy KRRiT 13 marca 2002 roku wydał decyzj o nało eniu na spółk 
TVN Sp. z o.o. kary w wysokoci 300 tys. zł za naruszenie przepisów rozporzdzenia KRRiT 
z 20 listopada 2001 roku przez rozpowszechnienie w dniach od 3 do 7 marca br. w blokach 
pomi dzy godzinami 11.30 – 13.15 oraz 20.00 – 20.45 audycji pt. „Big Brother – Bitwa”.  

Nadawca złoył odwołanie od tej decyzji. S d Okr gowy przez ponad rok nie 
wyznaczył terminu rozprawy. W wyniku zawartej ugody strony uzgodniły, e wysoko  kary 
zostaje ograniczona do kwoty 150 tys. złotych, z czego 50 tys. zostanie wpłacone na konto 
KRRiT jako dochód budetowy pastwa, za 100 tys. złotych zostanie wpłaconych na konto 
Fundacji TVN „Nie jeste sam” z przeznaczeniem na leczenie dzieci chorych na 
mukopolisacharydoz. Nadawca przedstawi Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji 
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rozliczenie sposobu wydatkowania kwoty 100 tys. złotych. Pisemne rozliczenie 
przedstawione zostanie do 30 marca 2004 roku w formie szczegółowej informacji, 
udokumentowanej dowodami rozdysponowania rodków przekazanych na rzecz Fundacji 
TVN „Nie jeste  sam”. 

2.29 Na podstawie decyzji nr 1 z 12 lutego 2004 roku, Przewodniczcy KRRiT nało ył na 
spółk  WAWA S.A. kar  w wysokoci 28.950 zł, za emisj w programie Radio WAWa od 
5 stycznia do 5 lutego 2004 roku audycji - konkursu pt. „Co zrobisz za 100 000 zł?” 
(wysoko  kary zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji stanowi 50% rocznej 
opłaty za uywanie czstotliwo ci). 

Po przeprowadzeniu monitoringu uznano za naganny sposób prowadzenia konkursu, 
zach canie prezenterów do wygłaszania propozycji etycznie nagannych, niebezpiecznych dla 
zdrowia fizycznego i psychicznego, prowokujcych młodego słuchacza, ukierunkowujcych 
go na postawy skrajne, wynaturzone i skandalizujce. Wszystko to podporzdkowane było 
jednemu celowi – zdobyciu pienidzy „bez wzgldu na wszystko i za wszelk cen ”.  

Zarówno rozpowszechniane pomysły, jak i sposób komentowania poprzez 
wytwarzanie i podsycanie szczególnej atmosfery przez prezenterów konkursu godziły w 
normy etyczne, uniwersalia kulturowe, lekcewaył wzgl dy etyczne. 

Rozpowszechnianie wyej wymienionej audycji, poczwszy od godziny 7.00, 
naruszało normy zawarte w art. 18 ust. 5 ustawy o radiofonii i telewizji oraz w § 1 
rozporz dzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie szczegółowych zasad 
kwalifikowania, rozpowszechniania i sposobu zapowiadania audycji lub innych przekazów, 
które mog zagraa  fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi  niepełnoletnich, 
zakazujce rozpowszechniania tego rodzaju audycji pomidzy godzinami 6.00 a 23.00. 

 

2.30 Na podstawie decyzji Nr 3 z 18 marca 2004 roku, Przewodniczcy KRRiT nało ył na 
spółk  Telewizja Polska S.A., kar w wysokoci 10.000 złotych, za emisj w Programie 1 
TVP S.A., w okresie od 28 wrzenia 2003 roku do 29 lutego 2004 roku, telenoweli 
dokumentalnej pt. „Ballada o lekkim zabarwieniu erotycznym”. Po przeprowadzeniu 
monitoringu czterech edycji audycji, Przewodniczcy KRRiT uznał treci rozpowszechniane 
w audycji za naganne, niebezpieczne dla zdrowia fizycznego i psychicznego, demoralizujce 
nieletnich poprzez przedstawianie m.in. strczycielstwa, jako zachowania naturalnego. 
Zarówno prezentowane treci jak i brak komentarza oraz jednoznacznej oceny ukazywanych 
zachowa godziły w normy etyczne, uniwersalia kulturowe, lekcewayły wzgl dy etyczne. 
Rozpowszechnianie audycji w czasie chronionym tj. w godzinach pomidzy 6.00 a 23.00 
naruszyło normy, zawarte w art. 18 ust. 5 ustawy o radiofonii i telewizji oraz w § 1 
rozporz dzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie szczegółowych zasad 
kwalifikowania, rozpowszechniania i sposobu zapowiadania audycji lub innych przekazów, 
które mog zagraa  fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi  niepełnoletnich. 

 

2.31 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 4 listopada 2003 roku, przyjła stanowisko w 
sprawie audiotele w audycjach informacyjnych emitowanych w programach TVP S.A. 

Przewodniczcy KRRiT, na podstawie art.10 ust.3 ustawy z 29 grudnia 1992 roku o 
radiofonii i telewizji, wezwał nadawc – Spółk  Telewizja Polska S.A. – do zaniechania 
u ywania sonday SMS-owych audiotele w audycjach informacyjnych. 

W pa dzierniku 2003 roku w głównym wydaniu „Wiadomoci” w programie 1 TVP 
S.A. o godz. 19.30 dwukrotnie poproszono widzów o odpowied na sformułowane w audycji 
pytanie poprzez wysyłanie SMS-ów z odpowiedzi „tak” lub „nie”. Pod koniec audycji 
podano wynik tego głosowania. W pierwszym przypadku nie poinformowano ponadto 
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widzów o kosztach takiego połczenia. Praktyka ta miała charakter precedensu 
programowego w audycjach informacyjnych, nie tylko w telewizji publicznej. Dotd 
stosowano j jedynie w audycjach publicystycznych lub w całoci bloku programowego (np. 
w programie TVN 24). 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stwierdziła, e kontynuowanie tej praktyki w 
audycjach informacyjnych narusza art. 21 ust. 2 pkt 1-3 ustawy. Przepisy te nakładaj na 
publiczne media powinno kierowania si w programach „odpowiedzialnoci  za słowo”, 
„rzetelnego ukazywania całej rónorodnoci wydarze  i zjawisk” i „sprzyjania swobodnemu 
kształtowaniu si pogl dów obywateli oraz formowaniu si opinii publicznej”. 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podkreliła, e kontynuowanie praktyki SMS-
owego głosowania audiotele: 

• rodzi pokus, by na czołowym miejscu umieszcza informacj , prowokuj c  do pyta , na 
któr  mo na b dzie oczekiwa ywej reakcji społecznej. W celu osigni cia wi kszej 
próbki odpowiedzi i lepszego wyniku finansowego lepiej przecie ci ga  SMS-y przez 
25 minut, a nie np. przez 10 minut. Taka praktyka grozi niewłaciwemu hierarchizowaniu 
kolejno ci podawanych informacji i swoistemu komercjalizowaniu kryteriów wa no ci 
podawanych informacji; 

• podawanie wyniku głosowania nie spełnia wymogów rzetelnej i obiektywnej informacji. 
Stwarza natomiast wraenie, e poznajemy pogld opinii społecznej w jakiej wa nej 
kwestii. W rzeczywistoci wynik jest tylko prób aktywnoci posiadaczy telefonów 
komórkowych; 

• praktyk  tak  mo e by  te  zainteresowany nie tylko nadawca, ale w celach zarobkowych 
tak e operator telefonii komórkowej. Do struktury wewntrznej audycji informacyjnej 
wł czany jest tym samym niejasny interes zarobkowy konkretnej firmy. 

W stanowisku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podkreliła, e popiera 
innowacyjno  w sposobach komunikowania si nadawców ze społeczestwem, zwłaszcza w 
ramach tzw. interaktywnoci, ale nie kosztem rzetelnoci i obiektywizmu, do przestrzegania 
których zobowizany jest nadawca. 

 

2.32 Przewodniczcy KRRiT kontrolował równie działalno  nadawców w zakresie 
wykonywania przepisów regulujcych reklam i sponsoring. W przypadkach najbardziej 
ra cych narusze Przewodniczcy KRRiT podejmował decyzje o ukaraniu nadawcy. 
W 2003 roku zostało wydanych 12 decyzji o nałoeniu kary za przekroczenie wyej 
wymienionych przepisów. W biecym roku Przewodniczcy KRRiT wydał decyzj o 
nało eniu kary na Telewizj Polsat. 

Informacje dotyczą ce kar nałoŜ onych z powodu naruszenia przepisów regulują cych 
reklamę  i sponsoring znajdują  się  równieŜ  w rozdziale VII „Sprawozdania KRRiT z 
rocznego okresu działalnoś ci”. 

2.33 Pod koniec padziernika 2003 roku na rynku pojawiła si nowa codzienna gazeta 
FAKT. Wkrótce po wydaniu pierwszych numerów, w radiu i telewizji rozpoczły si  emisje 
reklamy zachcaj cej do udziału w organizowanym przez wydawc gazety konkursie 
FAKTOGRA, który pozwala mu wygra nagrody pieni ne i rzeczowe. Analiza regulaminu 
konkursu potwierdziła, e organizowana gra jest loteri promocyjn . 

Zgodnie z art. 16 b ust. 1 pkt 4 ustawy o radiofonii i telewizji, reklama gier losowych i 
zakładów wzajemnych jest zakazana. 

Przewodniczcy KRRiT wezwał nadawców: Telewizj Polsk  S.A., Telewizj  
POLSAT S.A., Telewizj TVN, Polskie Radio S.A., Rozgłoni  Polskiego Radia w Olsztynie, 
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Polskie Radio Pomorza i Kujaw, Radio RMF FM, Radio Zet, Radio Eska Nord Gdask, 
Radio Eska Warszawa, Radio Pogoda, Radio 94 FM, Radio WAWa, Radio Blue, Radio Elita 
92,1, Radio Trefl, Radio WAMA do natychmiastowego zaprzestania emisji reklamy loterii 
promocyjnej FAKTOGRA, organizowanej przez wydawc gazety FAKT, spółk AXEL 
SPRINGER POLSKA. 

Nadawcy uznali decyzj Przewodniczcego KRRiT za słuszn i nie skorzystali z drogi 
odwoławczej.  

 

2.34 W maju 2003 roku w radiu i telewizji pojawiły si reklamy sieci komórkowej Plus 
GSM zwi zane z odbywajcymi si  zwyczajowo w tym okresie pierwszymi komuniami 
wi tymi. 

W reklamie telewizyjnej fotograf ustawia grupk dzieci do pamitkowego 
komunijnego zdjcia. Kiedy wszyscy s gotowi, rozlega si dzwonek telefonu. Dzieci 
wyci gaj  komórki. Słyszymy slogan: „Pierwsza komórka (. ..). Simplus na kad  okazj  i 
bez okazji te”. Reklama radiowa wykorzystuje gr słów. Głos kobiecy mówi: „Jaki dzisiaj 
dzie  mamy? No, taki wany, najwaniejszy? Dzie pierwszej ko. .. , ko. ..” a głos dziecka 
ko czy – „komórki”. Nastpnie słyszymy: „Kade dziecko czeka na dzie pierwszej 
komórki”. 

Komercyjny wymiar tych przekazów w kontekcie pierwszej komunii wi tej zdaniem 
niektórych radiosłuchaczy i telewidzów naruszał ich uczucia religijne. Do Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji skierowano na ten temat wiele uwag.  

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji Przewodniczcy KRRiT 
wezwał nadawców telewizyjnych (Telewizj Polsk  S.A., TVN, TVN SIEDEM, POLSAT, 
TV 4) i radiowych (Polskie Radio S.A., Polskie Radio Kielce, Polskie Radio Lublin, Radio 
Pogoda, Radio WAWa, Radio Zet, Radio Jard, Radio Rekord Fm, Radio Classic Fm, Radio 
Elka, Radio Gra, Radio TKM) do natychmiastowego zaprzestania emisji ww. reklamy 
naruszajcej art.18 ust 2 ustawy, jak i dobre obyczaje. 

Wszyscy nadawcy niezwłocznie dostosowali si do wezwania Przewodniczcego 
KRRiT. 

 

2.35 Kontrol  działalnoci nadawców, w szczególnoci w zakresie realizacji warunków 
koncesji, przeprowadzano równie podczas monitoringów programowych. 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji prowadzi trzy podstawowe rodzaje monitoringu:  

• k o m p l e k s o w y ,  którego celem jest charakterystyka całoci danego programu oraz 
zbadanie zgodnoci nadawanego programu z koncesj lub - w przypadku nadawców 
publicznych - z  zadaniami okrelonymi w art. 21 i 25 ustawy;  

• p r o b l e m o w y ,  tj.  koncentrujcy si  na analizie zagadnie szczegółowych 
okre lonych w ustawie o radiofonii i telewizji, w prawie prasowym lub innych 
regulacjach prawnych dotyczcych działalnoci programowej mediów elektronicznych; 

• i n t e r w e n c y j n y,  którego podstaw s  skargi i zaalenia wpływajce do KRRiT.  

Wymienione formy kontroli pozwalaj oceni  działalno  programow nadawców i 
respektowanie przez nich obowizuj cego prawa. 
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Działalno  KRRiT zwi zana z prowadzeniem monitoringów programowych jest 
uwarunkowana wysokoci  posiadanych rodków budetowych. Ograniczenia budetowe 
powoduj , e Krajowa Rada musi rezygnowa z niektórych zamierze zwi zanych z kontrol 
programow nadawców. 

Przewodniczca KRRiT, nawizuj c do postulatów zgłoszonych przez 
parlamentarzystów podczas debaty, zwróciła si do Marszałka Sejmu RP oraz Marszałka 
Senatu RP z wnioskiem o rozwaenie moliwo ci zmiany systemu finansowania bada i 
analiz programowych, przeprowadzanych w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. 
Zdaniem Przewodniczcej KRRiT, badania i analizy mogłyby by finansowane z funduszy 
celowych przyznawanych dodatkowo przez parlament.  

Podobny wniosek o dodatkowe wsparcie finansowe, zwizane z realizacj 
ustawowego obowizku badania odbioru programów radiowych i telewizyjnych, 
Przewodniczca KRRiT zło yła na r ce Prezesa Rady Ministrów.  

 

2.36 W 2003 roku przeprowadzony został m.in. monitoring 44 stacji komercyjnych pod 
k tem wypełniania przez nadawców warunków koncesji. Tym monitoringiem był obj ty 
równie  program warszawskiego Radia 94 FM. 

Monitoring sprawdzał wypełnianie przez nadawc warunków koncesji, a take oceniał 
zasadno  skargi, skierowanej przez Orodek Informacji rodowisk Kobiecych, dotyczcej 
rozpowszechniania treci dyskryminuj cych i obraliwych dla kobiet. 

W wyniku monitoringu Krajowa Rada stwierdziła,  e nadawca nie wypełnia zapisów 
koncesyjnych m.in. w zakresie nadawania audycji powi conych specjalizacji motoryzacyjnej  
oraz udziału audycji o tematyce lokalnej. 

Krajowa Rada uznała równie zasadno  skargi Orodka Informacji rodowisk 
Kobiecych, e treci dotycz ce kobiet w audycjach i komentarzach Radia 94 FM s 
obra liwe, przemiewcze i naruszaj dobre obyczaje.  

Do wszystkich koncesjonariuszy nieprzestrzegajcych warunków koncesji zostały 
skierowane pisemne upomnienia. 

 

2.37 W 2003 roku przeprowadzony równie został monitoring oceniajcy realizacj 
zapisów koncesyjnych przez stacje radiowe w Warszawie. Monitorowano programy siedmiu 
rozgło ni: Radio Kolor 103 FM,  Radio Eska Warszawa, Radio PiN 102 FM, Radio Jutrzenka, 
Katolickie Radio Plus w. Józef, Radio Warszawa-Praga 106,2 FM, Radio Plus Warszawa. 

Wyniki tego monitoringu okazały si bardziej optymistyczne w porównaniu z 
wcze niejsz  kontrol , przeprowadzon w stosunku do 44 lokalnych stacji. Generalnie 
emitowany  program jest zgodny z wymogami koncesyjnymi. W kilku przypadkach udział 
słowa, czy tematyki lokalnej jest nawet wyszy ni  przewiduj  to warunki koncesyjne. 
Dotyczy to Radia Plus, Radia Warszawa-Praga, Radia w. Józef, Radia PiN i Eski Warszawa. 

2.38 4 grudnia 2002 roku Przewodniczcy KRRiT podj ł decyzj  o przeprowadzeniu 
monitoringu programu Radio Maryja. Stan techniczny nagrania programu, sprzeczny z 
warunkami okrelonymi w rozporzdzeniu KRRiT z 6 lipca 2000 roku w sprawie sposobu 
utrwalania i przechowywania przez nadawców audycji, reklam i innych przekazów, nie 
pozwolił na przeprowadzenie monitoringu. 

Ponowny wniosek Przewodniczcego KRRiT zakoczył si  równie  przekazaniem 
nagrania, którego stan techniczny uniemoliwiał przeprowadzenie monitoringu. 
Przewodniczcy KRRiT zlecił przeprowadzenie monitoringu na podstawie nagra programu 
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Radio Maryja, w dniach od 27 lutego do12 marca 2003 roku, dokonanych w Departamencie 
Programowym Biura KRRiT.  

Monitoring ujawnił kilka istotnych uchybie wskazuj cych, e koncesja jest 
wykonywana w sposób sprzeczny z ustaw o radiofonii i telewizji (m.in. propagowanie 
działa  sprzecznych z prawem i dobrem społecznym, sprzyjajcych zachowaniom 
zagraaj cym zdrowiu lub bezpieczestwu, dopuszczanie do emisji treci antysemickich, 
zawieraj cych elementy dyskryminacyjne ze wzgldu na narodowo, emisja materiałów o 
charakterze kryptoreklamowym)    

Koncesjonariusz - Prowincjał Warszawskiej Prowincji Redemptorystów został – na 
podstawie art. 10 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji wezwany do zaniechania działa 
sprzecznych z prawem w zakresie tworzenia i rozpowszechniania programu. 

O wynikach monitoringu powiadomiony został Prymas Polski oraz Przewodnicz cy 
Rady ds. Mediów Społecznych Konferencji Episkopatu  Polski.  

W tej sprawie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wystpiła do władz kocielnych z 
inicjatyw  spotkania.   

W zwi zku z monitoringiem programu Radio Maryja Przewodniczca KRRiT 
skierowała równie wyst pienie do Rzecznika Praw Obywatelskich.  

Rzecznik Praw Obywatelskich w stanowisku z 3 lipca 2003 roku stwierdził, e nie 
le y w jego kompetencjach wyraanie opinii co do treci zawartych w audycjach Radia 
Maryja. W szczególnoci nie le y w kompetencjach RPO ocenianie, czy w audycjach 
wyst puj  w tki antysemickie i inne elementy naruszajce godno  człowieka, uzasadniajce 
sformułowanie zarzutu o przekraczanie granic wolnoci słowa i o łamanie praw 
obywatelskich. 

 

2.39 W dniach od 21 maja do 9 czerwca 2003 roku, przeprowadzony został monitoring 
programu Radio Maryja, pod ktem prezentowania problematyki integracji europejskiej, 
referendum akcesyjnego i pierwszych reakcji na wyniki referendum. 

Równie  wyniki tego monitoringu potwierdzaj obecno  w programie Radio Maryja 
w tków antysemickich i ksenofobicznych. Reagujc na ogłoszenie wstpnych wyników 
referendum powtarzano w programie antyunijne argumenty, uywaj c inwektyw i 
bezpodstawnych zarzutów o fałszerstwo.  

Wyst pienia Przewodniczcej KRRiT wymienione w punkcie poprzednim 
obejmowały równie wyniki monitoringu powi conego tematyce integracji europejskiej.  

 

2.40 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, kontynuujc badanie zgodnoci nadawania 
programu z warunkami, wynikajcymi z ustawy o radiofonii i telewizji oraz warunkami 
okre lonymi w koncesjach, zleciła przeprowadzenie monitoringu programów rozgło ni 
archidiecezjalnych i diecezjalnych. W wyniku monitoringu została przygotowana „Informacja 
o stanie realizacji zapisów koncesyjnych oraz strukturze gatunkowej programów rozgłoni 
archidiecezjalnych i diecezjalnych”. 

Informacja obejmuje zarówno rozgłonie zrzeszone w Porozumieniu Programowym 
PLUS jak i rozgłonie działaj ce samodzielnie.  

Monitoring pozwolił stwierdzi, e rozgłonie ko cielne w znakomitej wikszo ci 
nadaj  programy zgodnie z warunkami okrelonymi w koncesjach. Ocena ta dotyczy 
wszystkich samodzielnych stacji archidiecezjalnych i diecezjalnych.  
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Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stwierdziła, e warunki koncesji nie 
przestrzegane przez stacje działajce w ramach Porozumienia Programowego PLUS. W 
szczególnoci naruszenia zwizane s z nieprzestrzeganiem postanowie w zakresie iloci 
godzin emisji audycji własnych oraz audycji niepochodzcych od nadawcy.  

Szczegółowe omówienie wyników monitoringu planowane jest podczas spotkania 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z przedstawicielami Konferencji Episkopatu Polski i 
Rad  ds. Mediów Społecznych. 

Oferta programowa nadawców została równieŜ  omówiona w czę ś ci „Informacja o 
podstawowych problemach radiofonii i telewizji”. 

 

Projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunków polityki 
pa stwa w dziedzinie radiofonii i telewizji 

 

2.41 Przepis zawarty w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o radiofonii i telewizji stanowi, e 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji projektuje w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów 
kierunki polityki pa stwa w dziedzinie mediów elektronicznych. Z przepisu tego wynika, e 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powinna mie zagwarantowan mo liwo  inicjowania 
wspólnych z organami administracji rzdowej, skoordynowanych działa prognostycznych i 
analitycznych. Wyniki tych analiz powinny by wykorzystywane w procesie powstawania 
projektów regulacji prawnych. 

Takimi zało eniami kierował si ustawodawca, tworzc konstrukcj prawn , 
wynikaj c  z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o radiofonii i telewizji, która w powyszy sposób jest 
interpretowana w literaturze prawniczej. Jednak w praktyce ten model wzajemnych relacji 
pomi dzy Prezesem Rady Ministrów i administracj rz dow , a Krajow  Rad  Radiofonii i 
Telewizji nie jest realizowany. Wydaje si, e kwestie te powinny by przeanalizowane przy 
okazji nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji.  

2.42 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w czerwcu 2003 roku przygotowała opracowanie 
na temat wstpnych załoe  strategii rozwoju naziemnej radiofonii i telewizji cyfrowej w 
Polsce. Niestety do dzisiaj dokument ten nie stał si przedmiotem zainteresowania Rady 
Ministrów, za komisje sejmowe, poza pracami wstpnymi, te  nie podj ły dalszej dyskusji.  

Podobny los spotkał opracowanie przygotowane w ramach realizacji projektu Phare, 
czyli zało enia nowej ustawy o mediach elektronicznych oraz o nowelizacji innych ustaw 
(popularnie tzw. „Zielona Ksiga”). 

„Zielona Ksi ga” stanowi pierwsze w Polsce strategiczne opracowanie, opisujce 
wyzwania, przed którymi stoi rynek mediów elektronicznych. Brak konkurencyjnego 
opracowania o takim charakterze przemawia za koniecznoci  rozwa enia propozycji 
eksperckiej, przygotowanej pod auspicjami KRRiT.  

Przewodniczca KRRiT, 13 padziernika 2003 roku, przekazała „Zielon Ksi g ” 
Prezesowi Rady Ministrów. W trybie okrelonym w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o radiofonii i 
telewizji Przewodniczca KRRiT zwróciła si o spotkanie Prezesa Rady Ministrów z Krajow 
Rad  Radiofonii i Telewizji oraz ekspertami w celu prezentacji przyj tych zało e  
strategicznych i planowanych kierunków rozwoju rynku mediów audiowizualnych w Polsce. 
Prezes Rady Ministrów nie wyznaczył terminu spotkania z Krajow  Rad  Radiofonii i 
Telewizji. 

 

2.43 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dysponuje take innymi opracowaniami, 
przygotowanymi w ramach projektu Phare, które obejmuj takie zagadnienia, jak na przykład: 
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• systemy poboru opłat abonamentowych w wybranych pastwach europejskich, 

• koncentracja mediów w wybranych krajach europejskich,  

• współudział nadawców telewizyjnych w finansowaniu produkcji kinematograficznej, 

• przepisy prawne w wybranych pastwach europejskich w zakresie implementacji art. 4 i 5 
dyrektywy „O telewizji bez granic” (kwoty europejskie), 

• zastosowanie „must carry obligation” w stosunku do operatorów sieci kablowych w 
wybranych pastwach europejskich,  

• opłaty licencyjne zwizane z naziemn telewizj  cyfrow  w wybranych pastwach 
europejskich. 

Cz  z tych opracowa została przekazana Ministrowi Kultury w celu wykorzystania 
w pracach nad przygotowaniem rzdowego projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i 
telewizji (tzw. cz  krajowa nowelizacji).  

Informacje o moliwo ci wykorzystywania powyszych opracowa, kierowane do 
innych organów administracji rzdowej, działajcych w dziedzinie mediów audiowizualnych, 
nie spotkały si z zainteresowaniem.  

Do wiadczenia i obserwacje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wskazuj  
natomiast, e w procesie przygotowywania projektów aktów prawnych brak jest spójnoci i 
harmonizacji.  

Wymownym przykładem jest sposób przygotowywania projektu ustawy Prawo 
telekomunikacyjne oraz projektu ustawy przepisy wprowadzajce ustaw o swobodzie 
działalnoci gospodarczej oraz o zmianie innych ustaw. 

Informacje dotyczą ce działalnoś ci prawotwórczej KRRiT znajdują  się  równieŜ  w 
rozdziale III  „Sprawozdania KRRiT z rocznego okresu działalnoś ci”. 

 

2.44 Projekt ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej nie był na adnym etapie 
wst pnych prac legislacyjnych konsultowany z Krajow  Rad  Radiofonii i Telewizji.  

KRRiT 2 grudnia 2003 roku zajła negatywne stanowisko wobec proponowanych 
zmian, dotyczcych koncesjonowania działalnoci zwi zanej z rozpowszechnianiem i z 
rozprowadzaniem programów radiowych i telewizyjnych.  O tym stanowisku  Krajowa Rada 
Radiofonii i Telewizji powiadomiła Prezesa Rady Ministrów i kierownictwo resortu 
gospodarki, pracy i polityki społecznej, odpowiedzialnego za przygotowanie projektu.  

Zdaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji sprawy dotyczce trybu udzielania, 
zmiany i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów telewizyjnych i radiowych, jak 
równie  sprawy rejestracji rozprowadzania tych programów w sieciach telewizji kablowej 
powinny by  jednolicie, całociowo i odr bnie uregulowane w ustawie o radiofonii i telewizji. 
KRRiT podkreliła, e przewidywana w projekcie ustawy o swobodzie działalnoci 
gospodarczej konstrukcja prawna przetargu na uzyskanie koncesji radiowej b d  telewizyjnej 
sprzeczna jest z konstytucyjnie gwarantowanymi zasadami, dotyczcymi mediów 
audiowizualnych.  

Przewodniczca KRRiT, w wystpieniu do Marszałka Sejmu RP, zwróciła uwag, e 
o uzyskaniu prawa do nadawania programu mogłyby decydowa wył cznie wzgldy 
finansowe, a to z kolei moe prowadzi do sytuacji, w której zawarto programu i potrzeby 
odbiorców nie bd  miały istotnego znaczenia.    

Stanowisko KRRiT zostało równie przekazane Ministrowi Kultury, 
odpowiedzialnemu za przygotowanie projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji.  
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Rada Ministrów nie uwzgl dniła zastrze e  Krajowej Rady Radiofonii i 
Telewizji i  27 stycznia 2004 roku, przyj ła projekt ustawy - przepisy wprowadzaj ce 
ustaw  o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie innych ustaw.  

 

2.45 Tryb prac nad projektem ustawy Prawo telekomunikacyjne jest równie  
przykładem pomini cia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w procesie legislacyjnym, 
o czym zostali poinformowani Prezes Rady Ministrów i kierownictwo resortu 
infrastruktury, odpowiedzialnego za przygotowanie nowelizacji.  

Analiza propozycji zawartych w projekcie wykazała naruszenie konstytucyjnych i 
ustawowych uprawnie KRRiT. W szczególnoci Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 
wyraziła sprzeciw wobec rozwiza  proponowanych w zakresie rezerwacji czstotliwo ci na 
u ytek radiofonii i telewizji, gdzie według projektu przypisano KRRiT rol  drugorzdnego 
uczestnika w tym postpowaniu.    

Przenoszenie tak istotnych uprawnie z dziedziny radiofonii i telewizji do 
organów administracji rz dowej stanowi naruszenie równowagi konstytucyjnej i 
niezawisło ci mediów, za Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji uniemo liwia 
wykonywanie ustawowych zada.  

Proponowane rozwizania pozostawały te w sprzecznoci z uregulowaniami 
prawnymi, obowizuj cymi w pa stwach Unii Europejskiej, gdzie gwarancje niezaleno ci 
działania organów właciwych w sprawach radiofonii i telewizji s uwa ane za priorytetowe. 

Zgodnie z ustaleniem przyjtym podczas posiedzenia Komitetu Rady Ministrów, 
5 lutego 2004 roku, Przewodniczca KRRiT przekazała do Rzdowego Centrum Legislacji 
opini  prawn  o niekonstytucyjnoci i przekroczeniu zakresu dyrektyw Wspólnot 
Europejskich przez projekt ustawy Prawo telekomunikacyjne w odniesieniu do ustawy o 
radiofonii i telewizji.  

W opinii tej m.in. podkrelono, e z punktu widzenia kontrowersji pomidzy Krajow  
Rad  Radiofonii i Telewizji a Urzdem Regulacji Telekomunikacji i Poczty, który z tych 
organów ma dokonywa rezerwacji czstotliwo ci, wykorzystywanych do rozpowszechniania 
lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych, z wykorzystaniem 
systemów cyfrowych, istotne jest prawo do informacji.  

Rezerwacja czstotliwo ci, bez wzgldu na sposób nadawania (analogowy, czy 
cyfrowy), decyduje o liczbie osób, które maj dost p do informacji zawartych w danym 
programie. Z tego te powodu w art. 54 ust. 2 Konstytucji RP zapisano, e jedynie koncesja 
na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej moe ograniczy prawo do informacji. 
Zgodnie z obecnie obowizuj c  ustaw  o radiofonii i telewizji wydawanie koncesji na 
rozpowszechnianie programów, naley do kompetencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 
W koncesjach tych zawarta jest rezerwacja czstotliwo ci, o czym stanowi art. 37 ustawy 
o radiofonii i telewizji.  

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji decyduje wic o tym, jaki program oraz na jakim 
obszarze ma by rozpowszechniany.  

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uwa a, e w przypadku radiofonii i telewizji 
rezerwacji dokonywa  powinien Przewodnicz cy KRRiT w porozumieniu z Prezesem 
Urz du Regulacji Telekomunikacji i Poczty, bez wzgldu na stosowan technologi  - 
analogow  czy cyfrow . 

Informacje dotyczą ce projektu ustawy prawo telekomunikacyjne znajdują  się  
w ozdziałach III oraz VIII „Sprawozdania KRRiT z rocznego okresu działalnoś ci”. 
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2.46 Wbrew ustaleniom przyjtym podczas konferencji uzgodnieniowej nie zostały 
uwzgl dnione uzasadnione merytorycznie zastrzeenia, zgłoszone przez Krajow Rad  
Radiofonii i Telewizji do projektu zarzdzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania 
Mi dzyresortowego Zespołu do spraw wprowadzania telewizji i radiofonii cyfrowej w Polsce.  

Przewodniczca KRRiT powiadomiła Ministra Infrastruktury o gotowoci 
uczestniczenia w pracach Zespołu, gdy zgodnie z postanowieniem zawartym w zarzdzeniu 
Prezesa RM „w pracach zespołu, na prawach członka moŜ e uczestniczyć  Przewodniczą cy 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.”    

To kolejny przykład ograniczania w praktyce kompetencji Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji oraz niczym nieuzasadnionego rozdziału sfery zagadnie , 
zwi zanych z tre ci  przekazów i programem od sfery zagadnie, zwi zanych z 
technicznymi aspektami transmisji radiowej i telewizyjnej. 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, jako pierwszy z organów pastwowych, w  
2000 roku zainicjowała prace zwizane z wprowadzaniem naziemnej radiofonii i telewizji 
cyfrowej w Polsce.  

Ówczesne opracowania KRRiT, zwizane z wytyczeniem strategicznych kierunków 
polityki pa stwa w celu okrelenia narodowego programu rozwoju mediów cyfrowych w 
Polsce, zostały przekazane rzdowi i parlamentowi.  

Jednak prace nad tymi dokumentami w Sejmie III kadencji nie wyszły poza wstpn  
faz  debaty parlamentarnej. Równie organy administracji rzdowej nie podjły prac nad 
przekazanymi opracowaniami.  

Marszałek Sejmu RP IV kadencji ponownie skierował opracowanie KRRiT do 
wła ciwych merytorycznie komisji sejmowych. Komisja Kultury i rodków Przekazu oraz 
Komisja Infrastruktury powołały podkomisj, która zwróciła si do Krajowej Rady z prob  o 
aktualizacj  opracowania przed podjciem dalszych prac parlamentarnych.  

W czerwcu 2003 roku Przewodniczca KRRiT, podczas debaty parlamentarnej nad 
sprawozdaniem z działalnoci KRRiT, wr czyła Marszałkowi Sejmu zaktualizowane 
opracowanie „Wstpne załoenia strategii rozwoju naziemnej radiofonii i telewizji cyfrowej 
w Polsce”.  

W wyst pieniu z 20 lutego 2004 roku, skierowanym do Marszałka Sejmu RP, 
Przewodniczca KRRiT przedstawiła powody, które uzasadniaj konieczno  pilnego 
podj cia prac zwizanych z okreleniem strategii rozwoju naziemnej radiofonii i telewizji 
cyfrowej w Polsce.  

Informacje dotyczą ce strategii rozwoju naziemnej radiofonii i telewizji cyfrowej w 
Polsce znajdują  się  równieŜ  w rozdziale V „Sprawozdania KRRiT z rocznego okresu 
działalnoś ci” oraz w czę ś ci „Informacja o podstawowych problemach radiofonii i 
telewizji”.  

2.47 Zadaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 7 ustawy, 
jest opiniowanie projektów aktów ustawodawczych oraz umów midzynarodowych, 
dotycz cych radiofonii i  telewizji, co ma zapewni spójno  prawa regulujcego działalno  
w dziedzinie mediów audiowizualnych.  

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przekazała stanowiska dotyczce m.in. 
nast puj cych projektów ustaw: 

• na wniosek Ministra Kultury do projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji, 

• na wniosek Ministra Kultury do projektu ustawy o kinematografii, 
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• na wniosek Ministra Kultury do projektu ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, 

• na wniosek Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej do projektu ustawy o 
działalnoci po ytku publicznego i wolontariacie, 

• na wniosek Ministra Nauki i Informatyzacji do dokumentu „Strategia informatyzacji 
Rzeczypospolitej Polskiej e-Polska”,  

• na wniosek Ministra Finansów do projektu ustawy o podatku od towarów i usług, 

• Marszałkowi Sejmu RP przekazano uwagi do rzdowego i poselskiego projektów ustaw o 
wyborze członków Parlamentu Europejskiego. 

Przedstawiciele KRRiT uczestniczyli równie: 

• na wniosek Ministra Finansów w opracowywaniu stanowiska dotyczcego projektu 
Dyrektywy w sprawie harmonizacji przepisów pastw członkowskich w zakresie 
podatków,   

• na wniosek Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w opracowywaniu 
stanowiska w sprawie dwustronnych negocjacji m.in. z Rosj, Ukrain , Białorusi , 
Macedoni  oraz do wstpnej oferty usługowej Polski w ramach procesu akcesyjnego do 
GATS/WTO, 

• w przygotowywaniu projektu opracowania pt. „Strategia dla przemysłu elektronicznego 
do roku 2010”. 

Na wniosek Ministra Infrastruktury przedstawione zostały uwagi do projektów 
rozporz dze , wydawanych zgodnie z delegacjami ustawowymi, m.in. do projektu 
rozporz dzenia w sprawie opłata za dokonywanie rezerwacji czstotliwo ci oraz za prawo do 
wykorzystywania czstotliwo ci, a tak e do projektu rozporzdzenia w sprawie przetargu na 
rezerwacj cz stotliwo ci lub zasobów orbitalnych. 

KRRiT przedstawiła równie stanowisko do projektów rozporzdze  Ministra 
Infrastruktury w sprawie szczegółowych wymaga technicznych i eksploatacyjnych dla 
nadajników telewizyjnych, przemienników telewizyjnych i sieci telewizji kablowych.  

 

2.48 Przedstawiciele KRRiT uczestnicz w pracach roboczych zespołów resortowych.   

Na wniosek Ministra Infrastruktury przedstawiciele KRRiT uczestnicz  w pracach 
grupy roboczej do spraw wdraania technik informacyjnych i łczno ciowych w handlu 
transgranicznym.  

Minister Infrastruktury zaprosił take przedstawicieli KRRiT do udziału w pracach 
grupy roboczej Rady Unii Europejskiej do spraw telekomunikacji oraz usług społeczestwa 
informacyjnego.  

Minister Kultury przedstawił wniosek o udział przedstawicieli KRRiT w pracach 
Mi dzyresortowego Zespołu ds. Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw 
Pokrewnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawiła uwagi do raportu 
dotycz cego przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych w Polsce, a tak e do 
rz dowego projektu strategii walki z piractwem w Polsce. 
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2.49 Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 7 ustawy przez Krajow Rad  Radiofonii i Telewizji 
opiniowane s równie  projekty porozumie o współpracy kulturalnej midzy rz dem 
Rzeczypospolitej Polskiej a rzdami innych krajów.  

W roku ubiegłym zaopiniowano m.in. projekty takich porozumie z rz dami Turcji, 
Indii, Indonezji, Chile, Włoch, Rosji, Maroka, Iranu, Białorusi, Ukrainy, Rumunii, Czech, 
Słowenii, Tadykistanu, Uzbekistanu, Gruzji, Kirgizji.  

Przedstawiono równie stanowisko do projektu porozumienia z Federacj Rosyjsk  o 
współpracy w dziedzinie ujawnienia i zwrotu dóbr kultury przemieszczonych na obszar 
drugiego pastwa w wyniku II wojny wiatowej. 

Na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych przekazane zostały stanowiska do 
projektów programów wykonawczych midzy rz dem RP, a rzdami innych krajów w 
zakresie wymiany kulturalnej, naukowej, edukacyjnej.  

Przedstawiciele KRRiT uczestniczyli take w pracach dotyczcych oceny stanu 
przestrzegania przez Polsk zobowi za  OBWE.  

 

Na wnioski przedstawiane z upowanienia  Prezesa Rady Ministrów przez szefów 
poszczególnych resortów Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji opracowuje informacje 
zwi zane z udzieleniem odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, a tak e 
o wiadczenia senatorów.  

 

Nagrody Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, promocja warto ciowych gatunków i 
pozycji programowych oraz inicjowanie postpu naukowo–technicznego i organizowanie 
współpracy z zagranic  w dziedzinie radiofonii i telewizji 

 

Nagrody KRRiT 

2.50  Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w 2003 roku przyznała m.in. nagrody dla 
twórców i zespołów biorcych udział w: 

• XXVIII Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Nagrod KRRiT otrzymał 
Ryszard Brylski za film pt. „urek”. Uzasadniajc wybór Przewodniczca KRRiT m.in. 
stwierdziła, e uznanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wzbudził pomysł 
przeniesienia współczesnej polskiej prozy na ekran filmowy. Było to opowiadanie 
znakomitej pisarki Olgi Tokarczuk. Powstał film wany społecznie i poruszajcy.   

• XVIII Mi dzynarodowym Festiwalu Filmów Katolickich i Multimedialnych w 
Niepokalanowie. Nagrody KRRiT otrzymali: Dobrosław Bagiski za film „ wi tynia 
Przymierza”, Sylwester Woroniecki za słuchowisko „Ta, co nie zgin ła, wyro nie z naszej 
krwi”, Krzysztof Wyrzykowski za reporta „Siła miło ci”, Krzysztof urowski za 
program „ lad polsko–bułgarski”.  

• Ogólnopolskim Przegldzie Twórczoci Radiowej w Kazimierzu nad Wisł. Grand Prix – 
nagrod przyznawan corocznie przez Krajow Rad  – otrzymały Anna Sekudewicz oraz 
Anna Dudzi ska z Radia Katowice S.A. za reporta pt. „Zło czai si  na dole”. Jury w 
uzasadnieniu podkreliło, e nagroda została przyznana za kompleksowy obraz sytuacji w 
górnictwie oraz perfekcyjn realizacj .  

• III Krajowym Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry 
– Sopot 2002”. Nagrod KRRiT otrzymali: Krystyna Janda za reyseri  spektaklu 
„Porozmawiajmy o yciu i mierci”, Patrycja Durska za rol w spektaklu „Czwarta 
siostra”, ex aequo Henryk Rozen za reyseri  słuchowiska „Rzeka” i Waldemar 
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Modestowicz za reyseri  słuchowiska „Noc Walpurgii albo kroki Komandora”, a take 
Adam Ferency za rol w słuchowisku „Noc Walpurgii albo kroki Komandora”.  

• IV Festiwalu Dobrego Humoru. Nagrod KRRiT otrzymał Jacek Fedorowicz za reyseri  
audycji „Dziennik Telewizyjny”, emitowanej w Programie I TVP S.A. 

• IV Mi dzynarodowych Dniach Filmu Dokumentalnego „Rozstaje Europy”. Nagrod 
KRRiT - Grand Prix Festiwalu otrzymał Piotr Morawski za film „Tajne tamy SB”. 

• IX Ogólnopolskim Niezalenym Przegldzie Form Dokumentalnych NURT 2003. 
Nagrod  główn  otrzymał Mariusz Malec za film pt. „Teatr mierci – Nord - Ost”.  

• I Ogólnopolskim wi tokrzyskim Konkursie Reportaystów. Nagrody KRRiT otrzymali: 
Maciej Jastrzbski z Regionalnej Rozgłoni Polskiego Radia w Bydgoszczy Radio 
Pomorza i Kujaw S.A. za reporta „Krótki film o ...”, Gra yna Wielowiejska ze Studia 
Reportau i Dokumentu Polskiego Radia S.A. za reporta „Prawy sierpowy”, Mariusz 
Kami ski z Regionalnej Rozgłoni Polskiego Radia Radio Lublin S.A. za reporta „Ja te  
chc  by  Małyszem”, Cezary Galek z Regionalnej Rozgłoni Polskiego Radia w Zielonej 
Górze Radio Zachód S.A. za reporta „Stra nik bajek”. 

 

2.51 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wraz z Ministrem Kultury, Marszałkiem 
Województwa Pomorskiego, Wojewod Pomorskim i Prezydentem Miasta Gdaska 
sprawowała patronat nad X edycj spotka  medialnych NIPTEL 2003.  

Ubiegłoroczne spotkania przebiegały pod hasłem „Polski rynek medialny przed 
akcesj  do Unii Europejskiej”. 

Podczas spotka medialnych NIPTEL 2003 przyznana została tradycyjna nagroda 
mediów. Nagrod otrzymali twórcy programu informacyjnego TVN 24. 

Przewodniczca KRRiT przyznała nagrod specjaln dziennikarce TVP S.A. redaktor 
Barbarze Włodarczyk za cykl reportay „Szerokie tory”. „Szerokie tory” to cykl reportay o 
codziennym yciu w krajach byłego ZSRR. Cykl przyblia codzienne problemy mieszkaców 
ze wszystkich byłych republik oraz ze wszystkich warstw i rodowisk społecznych. Do tej 
pory zrealizowano ponad 50 odcinków cyklu.   

 

Inicjowanie postę pu technicznego 

2.52 W ustawie o radiofonii i telewizji ustawodawca nałoył na KRRiT obowizek 
inicjowania postpu naukowo–technicznego oraz kształcenia kadr w dziedzinie radiofonii i 
telewizji.  

W komentarzach do ustawy podkrela si , e realizacja tych zobowiza  b dzie miała 
praktyczny sens, dopiero wówczas, gdy poparta zostanie przyznaniem odpowiednich rodków 
finansowych. Bez takiej moliwo ci, działania KRRiT w zakresie inicjowania postpu 
technicznego i kształcenia kadr maj ograniczony charakter.  

Do Przewodniczcej KRRiT zwrócił si  m.in. rektor Pastwowej Wy szej Szkoły 
Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, z wnioskiem o wsparcie 
działa  uczelni w kształceniu wysoko kwalifikowanych kadr dla telewizji. Niestety, brak 
odpowiednich funduszy uniemoliwia Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji praktyczne 
wykonywanie zada zwi zanych z kształceniem profesjonalnych kadr dla mediów.  

Cz  zada  zwi zanych z inicjowaniem postpu naukowo–technicznego jest 
wykonywana poprzez opiniowanie resortowych aktów prawnych o charakterze 
wykonawczym. W szczególnoci s  to akty prawne przygotowywane przez Ministerstwo 
Infrastruktury.   
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2.53 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wielokrotnie potwierdzała szczególn rol  
mediów publicznych uznajc, e wypełnianiu ich misji towarzyszy musi dostp do 
nowoczesnych technologii, a oferta usług wysokiej jakoci musi by  wspierana przez 
odpowiedni  polityk  pa stwa. 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjła uchwał  kierunkow  okre laj c , e 
Polskie Radio S.A. i Telewizja Polska S.A. otrzymaj w latach 2003 – 2006 dodatkowe rodki 
z wpływów abonamentowych na realizacj zada , zwi zanych z programem cyfryzacji i z 
procesem wdraania telewizji interaktywnej. W zespole roboczym do spraw telewizji 
interaktywnej, działajcym w TVP S.A., bior udział przedstawiciele KRRiT.  

 

2.54 Na podstawie  przepisów ustawy z 5 lipca 2002 roku o ochronie niektórych usług, 
wiadczonych drog elektroniczn, opartych lub polegajcych na dostpie warunkowym 

Przewodniczcy KRRiT jest zobowizany do cigania i przedstawiania wniosków w zakresie 
przestpstw polegajcych m.in. na wytwarzaniu urzdze  niedozwolonych lub wprowadzaniu 
ich do obrotu. Przewodniczcy KRRiT powy sze zobowizanie ustawowe realizuje we 
współpracy z nadawcami.  

 

2.55 Zgodnie z ustaw Prawo telekomunikacyjne przedstawiciel Przewodniczcego KRRiT 
jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów w skład Rady Telekomunikacyjnej 
działaj cej przy Prezesie Urzdu Regulacji Telekomunikacji i Poczty.  

Rada Telekomunikacji działa jako organ opiniodawczo-doradczy Prezesa URTiP w 
sprawach działalnoci telekomunikacyjnej, gospodarki czstotliwo ciowej oraz spełniania 
wymaga  dotycz cych kompatybilnoci elektromagnetycznej. Prezes URTiP zasiga opinii 
Rady Telekomunikacji w sprawach zwizanych z zapewnianiem dostpu do usług 
powszechnych, jakoci  wiadczenia usług powszechnych, okrelaniem zasad łczenia sieci 
telekomunikacyjnych oraz zwizanej z tym współpracy operatorów. 

 

2.56 Przedstawiciele KRRiT bior udział w pracach Midzyresortowego Zespołu do spraw 
Krajowej Tablicy Przeznacze Cz stotliwo ci powołanego na podstawie zarzdzenia Prezesa 
Rady Ministrów z 26 lipca 2002 roku. 

Na zaproszenie Ministra Infrastruktury przedstawiciele KRRiT uczestnicz równie  w 
pracach grupy roboczej Rady UE ds. telekomunikacji oraz usług społecze stwa 
informacyjnego.  

Przedstawiciele Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji s członkami 
Mi dzyresortowego Zespołu ds. wiatowych i Regionalnych Konferencji 
Radiokomunikacyjnych.  

W roku bie cym zostanie zorganizowana Regionalna Konferencja 
Radiokomunikacyjna ITU, podczas której planowana jest rewizja planów sieci stacji 
telewizyjnych przy załoeniu nadawania wyłcznie w systemie cyfrowym.  

 

2.57 W ramach realizacji unijnego projektu PHARE 2001 Krajowa Rada Radiofonii i 
Telewizji zorganizowała cykl seminariów zwizanych z postpem technicznym i rozwojem 
nowych technik przekazu.  

Podczas jednego z seminariów, zorganizowanego przez KRRiT, zostały omówione 
potrzeby regulacyjne, wynikajce dla Polski z nowych dyrektyw UE, obejmujcych usługi i 
sieci komunikacji elektronicznej. 
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25 lutego 2004 roku odbyło si, w ramach projektu PHARE 2001, seminarium na 
temat strategii rozwoju radiofonii i telewizji cyfrowej w pastwach UE, w tym w Wielkiej 
Brytanii i we Francji.   

 

2. 58 Z inicjatywy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Radia Kraków S.A. w 
grudniu 2003 roku, odbyło si spotkanie inicjujce roczn edycj  szkole  dla dziennikarzy, 
wywodz cych si  z mniejszoci narodowych i etnicznych, którzy współpracuj przy 
tworzeniu radiowych programów realizowanych w jzykach macierzystych. 

Podczas spotkania ustalono program warsztatów i zasady ich organizacji.  

Druga edycja warsztatów bdzie realizowana przez Radio Kraków S.A. i Radio 
Olsztyn S.A. przy współpracy  innych orodków regionalnych.  

W grudniu 2003 roku zakoczyła si  dwuletnia edycja warsztatów 
współorganizowanych przez KRRiT i ambasad Francji, przeznaczonych dla dziennikarzy 
mniejszoci narodowych i etnicznych. W 2002 roku odbyły si warsztaty dla dziennikarzy 
radiowych, współorganizowane z Radiem Olsztyn S.A. oraz warsztaty dla liderów 
mniejszoci współpracujcych z mediami, organizowane przez TVP 3 Regionaln. Warsztaty 
dla dziennikarzy telewizyjnych współorganizował OTVP Kraków.  

W 2003  roku odbyły si warsztaty dla dziennikarzy radiowych współorganizowane z 
Radiem Białystok S.A., warsztaty telewizyjne w OTVP Białystok oraz wizyta studyjna w 
Pary u, przygotowana wspólnie przez ambasad Francji i KRRiT. 

Rada Mediów Elektronicznych Mniejszoci Narodowych i Etnicznych ocenia 
warsztaty jako istotny element profesjonalnych szkole dziennikarzy mniejszociowych w 
Polsce. 

 

Organizowanie współpracy z zagranic w dziedzinie radiofonii i telewizji 

 

2.59 Wykonuj c ustawowy obowizek organizowania i inicjowania współpracy z zagranic 
w dziedzinie mediów audiowizualnych, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nawi zała 
kontakty zarówno ze swoimi odpowiednikami w innych krajach, jak i z midzynarodowymi 
organizacjami, a take bezporednio z nadawcami.  

Długoletnia tradycja współpracy w dziedzinie radiofonii i telewizji istnieje pomi dzy 
Krajow  Rad  a francusk Conseil Superieur de l’Audiovisuel (CSA). W marcu ubiegłego 
roku została podpisana w Warszawie umowa o współpracy pomidzy KRRiT a CSA, na 
podstawie której strony zobowizały si  m.in. do wymiany dowiadcze  dotycz cych 
uzgodnie w zakresie legislacji europejskiej i jej transpozycji w prawie wewn trznym. Strony 
zobowi zały si  równie  do wymiany ekspertów oraz podejmowania wspólnych konsultacji i 
bada . 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji realizuje równie projekt PHARE 2001 
„Kształtowanie i dostosowanie polityki audiowizualnej w warunkach konwergencji 
technologicznej”. 

W realizacji tego projektu głównymi partnerami KRRiT s instytucje francuskie, w 
tym Conseil Superieur de l’Audiovisuel (CSA) oraz Direction du Developpement des Medias 
(DDM).  
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2.60 Od 19 czerwca 2002 roku, z upowanienia Prezesa Rady Ministrów, przez Krajow 
Rad  Radiofonii i Telewizji, realizowane jest porozumienie ze Wspólnot Europejsk w 
sprawie uczestnictwa w unijnych programach Media Plus oraz Media - Training.  

Program Media Plus stwarza warunki w celu wspierania działalnoci twórczej na 
rynku audiowizualnym.  

Program Media Plus – Training (szkolenia) okrela cele i zasady wspierania 
działalnoci szkoleniowej w ramach programu Media Plus.  

Program Media Plus – Development (dystrybucja) jest złoony z cz ci składowych 
odnoszcych si  m.in. do dystrybucji i promocji projektów pilotaowych, w zakresie prac 
audiowizualnych. Rozwój produkcji audiowizualnej bdzie wspomagany poprzez udzielanie 
bezzwrotnego wsparcia producentom filmowym. Szczególne znaczenie przywi zuje si  
zwłaszcza do zastosowania nowych technologii. 

Od 1 stycznia 2003 roku KRRiT utworzyła gospodarstwo pomocnicze, którego 
głównym zadaniem jest pomoc w uzyskiwaniu rodków unijnych przyznawanych w ramach 
programu Media Plus.  

Informacja na temat działalnoś ci Biura Współpracy z Programem Media – Media 
Desk Polska znajduje się  w rozdziale VIII „Sprawozdania KRRiT z rocznego okresu 
działalnoś ci”. 

 

2.61 29 listopada 2003 roku Media Desk Polska, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz 
Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, zorganizowały wspólnie midzynarodow 
konferencj  na temat współpracy midzy stacjami telewizyjnymi a niezalenymi 
producentami w zintegrowanej Europie. Od przeszło roku polski sektor audiowizualny naley 
do unijnego programu Media Plus na tych samych zasadach co inne kraje UE. Jednak nie 
wszystkie moliwo ci, jakie daje program Media Plus s w pełni wykorzystywane przez 
polskich profesjonalistów sektora audiowizualnego. Minimalnie eksploatowany jest obszar 
szkole . Program Media Plus słuy wspieraniu małych i rednich przedsibiorstw, czyli 
przede wszystkim producentów niezalenych.  

Wyniki finansowe działalnoci programu Media Plus s korzystne. Polskie projekty 
otrzymały duo wi ksze wsparcie ni koszty ponoszone przez budet pa stwa z tytułu 
uczestniczenia w realizacji programu. 

 

2.62 Od 1997 roku, realizowane jest porozumienie o współpracy z Narodow Rad  
Ukrainy ds. Telewizji i Radia. 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wspólnie ze Zwizkiem Ukrai ców w Polsce 
zorganizowała, 27 czerwca 2003 roku, seminarium „Kultura na antenie telewizyjnej – 
do wiadczenia polskie i ukraiskie”. Seminarium zostało zorganizowane w ramach Festiwalu 
Kultury Ukrai skiej, któremu patronuj premierzy obu krajów. Seminarium wpisuje si w 
kilkuletnie ju  inicjatywy podejmowane przez Krajow Rad  Radiofonii i Telewizji w ramach 
współpracy polsko–ukraiskiej w dziedzinie mediów.   

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w szczególnoci inicjuje działania dotyczce 
polsko – ukraiskiej współpracy medialnej w obszarach przygranicznych. Wspólnie z TVP 3 
Regionaln oraz Internews – Ukraina zorganizowany został cykl konferencji z udziałem 
przedstawicieli mediów regionalnych z Polski i Ukrainy.  
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2.63 Od 2002 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji realizuje wspólnie z BBC World 
oraz Centrum Inicjatyw Medialnych z Ukrainy projekt Unii Europejskiej „Wsparcie dla 
niezalenych mediów na Ukrainie”.   

 

2.64 W dniach 3 - 4 padziernika 2003 roku, odbyło si w Warszawie seminarium 
regionalne „Wolno  i nadzór: rola ciał regulujcych media elektroniczne w monitorowaniu 
zawartoci programowej nadawców”, współorganizowane przez Rad Europy i KRRiT, 
przeznaczone dla przedstawicieli ciał regulujcych z krajów sygnatariuszy Paktu Stabilnoci 
(Albania, Bonia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Kosowo, Mołdawia, Montenegro, 
Rumunia, Serbia, Macedonia). 

Podczas seminarium omówiono m.in. uprawnienia regulatora do nakładania sankcji w 
kontek cie europejskich uregulowa w tym zakresie. Była to trzecia konferencja 
organizowana przez Krajow Rad  Radiofonii i Telewizji we współpracy z Rad Europy.  

Pakt Stabilnoci dla Krajów Europy Południowo-Wschodniej został przyjty w 
czerwcu 1999 roku z inicjatywy UE. Celem paktu jest wzmocnienie współpracy krajów w 
tym regionie, a take usprawnienie mechanizmów wsparcia dla tych krajów w procesie 
integracji w Europie. 

 

2.65 We wrzeniu 2003 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wziła udział w 
obradach XIII Forum Ekonomicznego w Krynicy. Obrady te odbyły si z udziałem 
prezydentów i premierów pastw Grupy Wyszehradzkiej.  

Podczas obrad Forum Ekonomicznego przedstawiciele KRRiT dokonali prezentacji pt. 
„Rozwój sektora audiowizualnego w Polsce w wietle dowiadcze  europejskich”. 

 

2.66 W ramach projektu PHARE 2001, 19 listopada 2003 roku, odbyła si konferencja 
„Modele regulatorów mediów elektronicznych – dowiadczenia europejskie”. W konferencji 
wzi li udział przedstawiciele Austrii, Francji, Portugalii, Norwegii, Wielkiej Brytanii i 
Włoch. 

Podczas konferencji omawiano funkcjonowanie i zakres kompetencji wybranych 
regulatorów europejskich, a w dyskusji panelowej rozwaano problem niezaleno ci 
regulatora wobec administracji rzdowej i podmiotów rynkowych.  

W drugiej dyskusji panelowej przedstawiono europejskie i polskie dowiadczenia 
zwi zane z konwergencj regulatorów.  

2.67 Zast pca Przewodniczcego KRRiT, jako członek delegacji rzdowej uczestniczy w 
pracach wiatowego Szczytu Społeczestwa Informacyjnego. Obrady konferencji, 
zorganizowanych w ramach Szczytu, powi cone były politycznym, społecznym, kulturowym 
i ekonomicznym aspektom społeczestwa informacyjnego. 

Informacje dotyczą ce organizowania współpracy z zagranicą  w dziedzinie radiofonii 
i telewizji znajdują  się  równieŜ  w rozdziale VIII „Sprawozdania KRRiT z rocznego 
okresu działalnoś ci” oraz w czę ś ci „Informacja o podstawowych problemach 
radiofonii i telewizji”.  
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Udział w pracach Sejmu RP i Senatu RP 

 

2. 68 Ustawowe zadania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w projektowaniu polityki 
pa stwa w dziedzinie mediów elektronicznych realizowane s tak e poprzez stałe kontakty z 
Sejmem RP i Senatem RP.  

Członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji brali udział w posiedzeniach 
komisji i podkomisji sejmowych oraz senackich, a w szczególnoci uczestniczyli w pracach 
Komisji Kultury i rodków Przekazu, działajcych w obu izbach Parlamentu.  

W zwi zku z posiedzeniami Komisji w Sejmie RP i Senacie RP Krajowa Rada 
Radiofonii i Telewizji przygotowywała materiały i opracowania m.in. na temat:  

• sytuacji gospodarczej polskich przedsibiorców działajcych na rynku medialnym (dla 
sejmowej Komisji Gospodarki), 

•  roli mediów publicznych w upowszechnianiu sportu i kreowaniu postaw prozdrowotnych 
(dla sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu), 

• strategii rozwoju naziemnej radiofonii i telewizji cyfrowej w Polsce (dla sejmowej 
Komisji Kultury i rodków Przekazu), 

• obowi zków publicznej radiofonii i telewizji wobec kultury (dla sejmowej Komisji 
Kultury i rodków Przekazu), 

• ograniczania przemocy w mediach audiowizualnych w zwizku z obywatelskim 
projektem ustawy o zakazie promowania przemocy (dla sejmowych Komisji: Polityki 
Społecznej, Sprawiedliwoci oraz Kultury i rodków Przekazu),  

• sposobu i  terminu rozpowszechniania audycji referendalnych w programach publicznej 
radiofonii i telewizji w zwi zku z prezydenckim projektem ustawy o referendum 
ogólnokrajowym (dla sejmowej Komisji Ustawodawczej), 

• sposobu i  terminu rozpowszechniania audycji wyborczych w programach publicznej 
radiofonii i telewizji w zwi zku z wyborami członków do Parlamentu Europejskiego (dla 
sejmowej Komisji Ustawodawczej), 

• dost pu rodowisk mniejszoci do mediów publicznych oraz moliwo ci prezentacji 
dorobku, kultury i tradycji w programach TVP S.A. i PR S.A. (dla sejmowej Komisji 
Mniejszo ci Narodowych i Etnicznych), 

• informacji o sytuacji publicznych rozgłoni regionalnych polskiego radia (dla senackiej 
Komisji Kultury i rodków Przekazu), 

• na temat dostpno ci mieszkaców obszarów wiejskich do oferty kulturowej rodków 
elektronicznego przekazu (dla senackiej Komisji Kultury i rodków Przekazu). 

Ponadto podczas posiedze komisji w Sejmie RP i w Senacie RP rozpatrywano 
„Sprawozdanie KRRiT z rocznego okresu działalnoci” wraz z „Informacj  o podstawowych 
problemach radiofonii i telewizji”, a take projekt budetu pastwa w cz ci dotycz cej 
KRRiT i informacj  o wykonaniu budetu w roku poprzednim. 

 

2. 69 Najwi cej posiedze sejmowej Komisji Kultury i rodków Przekazu powi cono 
omawianiu rzdowego projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji. Krajowa 
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Rada Radiofonii i Telewizji brała udział w pracach Komisji przygotowuj c opinie i 
stanowiska. 

Komisja Kultury i rodków Przekazu przy udziale przedstawicieli KRRiT 
rozpatrywała take m.in. rzdowy projekt ustawy o kinematografii oraz rzdowy projekt 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a take projekt ustawy o zmianie ustawy o 
wychowaniu w trzewo ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

2. 70 W zwi zku z działalnoci  sejmowej Komisji ledczej do zbadania ujawnionych w 
mediach zarzutów dotyczcych przypadków korupcji podczas prac nad nowelizacj ustawy o 
radiofonii i telewizji, KRRiT przekazała komplet posiadanej dokumentacji oraz na wniosek 
Komisji opracowywała informacje i stanowiska. Członkowie KRRiT składali równie 
wyja nienia bezporednio w trakcie obrad Komisji ledczej.  

 

2. 71 Posłowie i Senatorowie przekazywali równie do KRRiT indywidualne wystpienia 
dotycz ce m.in. procesu ponownego udzielania koncesji, poprawy zasigu odbioru 
programów publicznej radiofonii i telewizji, wnoszenia opłat abonamentowych oraz ulg 
przysługuj cych w tym zakresie.  

Ponadto Posłowie i Senatorowie składali indywidualne skargi w szczególno ci 
dotycz ce emisji niektórych audycji. Na wszystkie wystpienia udzielone zostały odpowiedzi, 
po przeprowadzeniu postpowania wyjaniaj cego zgodnie z obowizuj c  procedur.  

Informacje dotyczą ce skarg znajdują  się  równieŜ  w rozdziale X „Sprawozdania 
KRRiT z rocznego okresu działalnoś ci”.  

 

Wybory organów spółek publicznej radiofonii i telewizji 

 

2.72 Zgodnie z ustaw o radiofonii i telewizji Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 
powołuje członków rad nadzorczych spółek publicznego radia i telewizji. Kadencja rad 
nadzorczych spółek publicznej radiofonii i telewizji trwa trzy lata. Członków rad nadzorczych 
mediów publicznych, z wyjtkiem jednego powoływanego przez Ministra Skarbu Pastwa, 
powołuje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.  

W ubiegłym roku upłynły kadencje rad nadzorczych w spółkach publicznej 
radiofonii i telewizji. 

2 lipca 2003 roku Przewodniczca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wrczyła 
akty powołania członkom rad nadzorczych spółek publicznej radiofonii i telewizji. 
Z członkami rad nadzorczych spotkał si Prezydent RP Aleksander Kwaniewski. 

Wr czenie aktów, w sposób tak uroczysty, odbyło si po raz pierwszy i stanowiło 
wyraz uznania i podkrelenia roli mediów publicznych w demokratycznym pastwie. 

W uroczystoci w Belwederze wził udział Marszałek Senatu RP Longin Pastusiak, a 
tak e ministrowie reprezentujcy Kancelari Sejmu RP, Kancelari Prezydenta RP, 
Ministerstwo Skarbu Pastwa i Ministerstwo Kultury.  

Po raz pierwszy do Rady Nadzorczej TVP S.A. zostały powołane osoby 
rekomendowane przez stowarzyszenia twórcze, dziennikarskie i biznesowe.  

Nowo wybrana Rada Nadzorcza TVP S.A. przeprowadziła po raz pierwszy w historii 
spółki otwarty konkurs na stanowisko prezesa oraz członków zarzdu Telewizji Polskiej S.A. 
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2.73 W 2003 roku upłynła kadencja rad programowych działajcych w regionalnych 
rozgło niach polskiego radia (z wyjtkiem spółki „Radio dla Ciebie” S.A.) oraz w Oddziałach 
Terenowych spółki Telewizja Polska S.A. 

Zgodnie z przepisem art. 28a ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, członków rad 
programowych mediów publicznych powołuje KRRiT. Dziesiciu członków rady 
programowej reprezentuje ugrupowania parlamentarne. Pozostałych piciu powołuje KRRiT 
z grona osób legitymujcych si  dorobkiem i dowiadczeniem w sferze kultury i mediów. 
Kadencja rady programowej trwa cztery lata, a jej członkowie reprezentuj społeczne interesy 
i oczekiwania zwizane z działalnoci  programow spółki.  

W kwietniu 2003 roku Przewodniczca KRRiT wystpiła do ugrupowa 
parlamentarnych z wnioskiem o zgłaszanie kandydatur do rad programowych.  Kluby 
parlamentarne: Platforma Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwo  odmówiły udziału w 
procedurze wyboru rad programowych mediów publicznych. Stanowisko klubów 
parlamentarnych uległo zmianie po wyborze nowego zarzdu spółki Telewizja Polska S.A.  

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji otrzymała pełn ustawowo okrelon  liczb  
kandydatów zgłaszanych przez ugrupowania parlamentarne dopiero w styczniu 2004 roku. W 
zwi zku z powyszym KRRiT przyj ła interpretacj, e rady programowe spółek publicznej 
radiofonii i telewizji poprzedniej kadencji działaj do czasu wyboru nowych rad.    

4 marca 2004 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dokonała wyboru rad 
programowych w spółkach publicznej radiofonii i telewizji. Łcznie do rad programowych 
wybrano 420 osób.  

Po przekazaniu nominacji dla nowo wybranych członków zwoływane s pierwsze 
posiedzenia rad programowych w celu wyboru prezydiów i rozpoczcia czteroletniej pracy. 

Ze wzgl du na przypadki rezygnacji dotychczasowych członków Krajowa Rada 
Radiofonii i Telewizji dokonuje wyborów uzupełniajcych w składach rad programowych. 
KRRiT dokonała uzupełniajcego wyboru członków rad programowych w spółkach: 
Telewizja Polska S.A., „Radio dla Ciebie” S.A., Polskie Radio S.A. 
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III. D ZIAŁALNO   PRAWOTWÓRCZA  KRAJOWEJ  RADY 
RADIOFONII  I  TELEWIZJI  

 
3.1 Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 roku, w art. 213 ust. 2 stanowi, e Krajowa Rada 
Radiofonii i Telewizji wydaje rozporzdzenia, a w sprawach indywidualnych podejmuje 
uchwały.  

Kompetencja KRRiT do podejmowania w zakresie przewidzianym ustaw 
rozstrzygni  w sprawach koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów ma 
charakter administracyjny. Takie rozstrzygnicia KRRiT podlegaj kontroli s dowej.  

Działalno  prawotwórcza Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odbywa si w 
nast puj cych formach:  

• opracowywanie projektów ustaw,  

• wydawanie aktów wykonawczych w postaci rozporzdze ,  

• kształtowanie praktyki stosowania prawa z uwzgldnieniem orzecznictwa sdów, 

• opiniowanie projektów aktów ustawodawczych oraz umów midzynarodowych,     
dotycz cych radiofonii i telewizji.  

 

Realizacja ustawowych delegacji do wydawania przez KRRiT aktów wykonawczych 

 

3.2 Rozporzdzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 15 kwietnia 2003 roku, 
zmieniaj ce rozporzdzenie w sprawie opłat abonamentowych za uywanie odbiorników 
radiofonicznych i telewizyjnych, wydane zostało na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy o 
radiofonii i telewizji.  

Rozporzdzenie okrela kr g osób uprawnionych do zwolnienia z wnoszenia opłat 
abonamentowych oraz reguluje postpowanie, zwizane ze zwrotem opłat abonamentowych, 
wniesionych przez te osoby.  

Jednostki Poczty Polskiej s zobowi zane przedstawia Krajowej Radzie Radiofonii i 
Telewizji co miesic imienny wykaz osób, którym zostały zwrócone opłaty abonamentowe. 

Rozporzdzenie opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw z 30 kwietnia 2003 roku, 
Nr 73, poz. 668. 
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3.3 Rozporzdzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 26 czerwca 2003 roku 
zmieniaj ce rozporzdzenie w sprawie opłat abonamentowych za uywanie odbiorników 
radiofonicznych i telewizyjnych wydane zostało na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy o 
radiofonii i telewizji.  

W rozporzdzeniu ustalono nowe stawki opłat abonamentowych za uywanie 
odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, obowizuj ce w 2004 roku.  

W rozporzdzeniu, zgodnie z ustaw z 11 padziernika 2002 roku wskazano, e 
zwolnienie od opłat abonamentowych inwalidów wojennych i wojskowych przysługuje na 
podstawie art. 23a ustawy z  29 maja 1974 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i 
wojskowych oraz ich rodzin. 

Rozporzdzenie opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw z 31 lipca 2003 roku,      
Nr 134, poz.1264. 

 

3.4 Rozporzdzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 23 wrzenia 2003 roku 
zmieniaj ce rozporzdzenie w sprawie opłat abonamentowych za uywanie odbiorników 
radiofonicznych i telewizyjnych, wydane zostało na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy o 
radiofonii i telewizji.  

Rozporzdzenie wprowadziło zmian terminu wnoszenia opłat za uywanie 
odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych z dwudziestego na dwudziesty pi ty dzie  
miesi ca. Ta zmiana była postulowana przez abonentów oraz urzdy pocztowe. 

Rozporzdzenie opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw z 10 padziernika 2003 
roku, Nr 176, poz. 1723. 

 

3.5 Rozporzdzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 15 grudnia 2003 roku 
zmieniaj ce rozporzdzenie w sprawie trybu postpowania w sprawach podziału czasu 
nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych 
audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych 
w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, wydane zostało na podstawie 
art. 23 ust. 7 ustawy z 20 czerwca 2002 roku o bezporednim wyborze wójta, burmistrza 
i prezydenta miasta.  

Rozporzdzenie przygotowane zostało na wniosek Pastwowej Komisji Wyborczej. 
W rozporzdzeniu, w sposób odmienny od wczeniej obowi zuj cego, okrelono termin 
niektórych czynnoci, które musz by  dokonane przez podmioty uprawnione 
do rozpowszechniania nieodpłatnych audycji wyborczych.  

Terminy te zostały okrelone w taki sposób, aby w przypadku wyborów 
przedterminowych, wszystkie uprawnione podmioty mogły korzysta z prawa do 
nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych. W przypadku wyborów 
przedterminowych, przy poprzednim stanie prawnym, powstawały problemy z ustaleniem 
terminu rozpoczcia nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych w programach 
telewizji publicznej i publicznego radia. 

Rozporzdzenie opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw z 8 stycznia 2004 roku,   
Nr 1, poz. 8. 

 

3.6 Rozporzdzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 12 sierpnia 2003 roku 
w sprawie trybu postpowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji 
referendalnych, sposobu przygotowania i rozpowszechniania tych audycji oraz sposobu 
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upowszechniania informacji o terminach rozpowszechniania audycji referendalnych wydane 
zostało na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z 14 marca 2003 roku o referendum 
ogólnokrajowym.  

W rozporzdzeniu okrelono tryb postpowania w sprawach podziału czasu 
rozpowszechniania audycji referendalnych, sposób przygotowania i rozpowszechniania tych 
audycji, a take sposób upowszechniania informacji o terminach rozpowszechniania audycji 
referendalnych dla wszystkich typów referendów okrelonych w ustawie.  

W rozporzdzeniu okrelono termin rozpowszechniania audycji referendalnych, w 
zale no ci od typu referendum, a take podmioty uprawnione do rozpowszechniania audycji 
referendalnych.  

Rozporzdzenie okrela równie  osoby upowanione do reprezentowania 
uprawnionego podmiotu przed spółkami: Telewizja Polska S.A. i Polskie Radio oraz 
spółkami radiofonii regionalnej. 

Przepisy rozporzdzenia okrelaj , na czym polega rejestracja i przygotowanie do 
rozpowszechniania audycji referendalnych przez Telewizj Polsk  S.A., Polskie Radio S.A. i 
spółki radiofonii regionalnej oraz formułuj zawarto  wniosku o przydział czasu.  

Zgodnie z delegacj rozporzdzenie wydane zostało po porozumieniu z Pastwow  
Komisj  Wyborcz .  

Rozporzdzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 22 wrzenia 2003 roku, 
Nr 166, poz. 1621. 

 

3.7 Rozporzdzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 24 kwietnia 2003 roku 
w sprawie trybu postpowania w zwizku z przedstawianiem w programach publicznej 
radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, zwizków zawodowych i zwizków 
pracodawców w wzłowych sprawach publicznych wydane zostało na podstawie art. 23 ust. 3 
ustawy o radiofonii i telewizji.  

Rozporzdzenie nakłada na jednostki publicznej radiofonii i telewizji obowizek 
przedstawiania stanowisk partii politycznych, zwizków zawodowych i zwizków 
pracodawców w sposób rzetelny i pluralistyczny. Kryteria doboru takich stanowisk nie 
zostały okrelone w rozporzdzeniu. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji sformułowała te 
kryteria w owiadczeniu z 30 kwietnia 2003 roku.  

Rozporzdzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 5 maja 2003 roku, Nr 75, 
poz. 679. 

 

3.8 Rozporzdzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 30 kwietnia 2003 roku 
w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji referendalnych oraz 
ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych w referendum 
zarz dzonym na dzie 8 czerwca 2003 roku w sprawie wyraenia zgody na ratyfikacj 
Traktatu dotyczcego przystpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej zostało 
przygotowane w oparciu o delegacj ustawow, zawart  w art. 55 ust. 2 ustawy z 14 marca 
2003 roku o referendum ogólnokrajowym. 

Rozporzdzenie przygotowane zostało po zasigni ciu opinii zarzdów spółek: 
Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. oraz spółek radiofonii regionalnej, a take rad 
programowych.  

W rozporzdzeniu wskazano ile czasu przeznaczono na rozpowszechnianie audycji 
referendalnych w Telewizji Polskiej S.A. (w programach ogólnokrajowych i regionalnych), 
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Polskim Radiu S.A. i spółkach radiofonii regionalnej. Okrelono równie  ramowy podział 
czasu ze wskazaniem godzin rozpowszechniania audycji referendalnych.  

Rozporzdzenie opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw z 5 maja 2003 roku Nr 75, 
poz. 681. 

 

3.9 Rozporzdzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 30 kwietnia 2003 roku 
w sprawie trybu postpowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji 
referendalnych, sposobu przygotowania i rozpowszechniania tych audycji oraz sposobu 
upowszechniania informacji o terminach rozpowszechniania audycji referendalnych 
w referendum zarzdzonym na dzie 8 czerwca 2003 roku w sprawie wyraenia zgody 
na ratyfikacj  Traktatu dotyczcego przystpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii 
Europejskiej, przygotowane zostało w oparciu o delegacj, zawart  w art. 55 ust. 1 ustawy z  
14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym. 

W rozporzdzeniu w szczególnoci okre lono podmioty uprawnione do 
rozpowszechniania audycji referendalnych, tryb i sposób podziału czasu podmiotom 
uprawnionym, sposób rozpowszechniania audycji referendalnych (audycje rozpowszechniane 
s  w blokach audycji referendalnych), sposób upowszechniania informacji o terminach 
rozpowszechniania audycji referendalnych. Rozporzdzenie wskazuje równie, co obejmuj 
rejestracja oraz przygotowanie do rozpowszechniania telewizyjnej i radiowej audycji 
referendalnej.  

Rozporzdzenie przygotowane zostało po porozumieniu z Pastwow  Komisj  
Wyborcz . 

Rozporzdzenie opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw z 5 maja 2003 roku, Nr 75, 
poz. 680. 

Powy sze rozporzdzenie utraciło moc 6 padziernika 2003 roku, na podstawie § 13 
rozporz dzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 12 sierpnia 2003 roku w sprawie 
trybu postpowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji referendalnych, 
sposobu przygotowania i rozpowszechniania tych audycji oraz sposobu upowszechniania 
informacji o terminach rozpowszechniania audycji referendalnych.  

 

3.10 Na podstawie art. 10 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku Przepisy wprowadzajce ustaw 
o działalnoci po ytku publicznego i o wolontariacie zmieniona została ustawa o radiofonii i 
telewizji, poprzez dodanie art. 23a.  

Zgodnie z art. 23a jednostki publicznej radiofonii i telewizji maj obowi zek stworzy 
organizacjom poytku publicznego moliwo  nieodpłatnego informowania o prowadzonej 
przez te organizacje działalnoci nieodpłatnej.  

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w drodze rozporzdzenia moe okreli  tryb 
post powania zwizanego z informowaniem o prowadzonej działalnoci, uwzgl dniaj c 
potrzeby tych organizacji oraz obowizki jednostek publicznej radiofonii i telewizji.  

Powy szemu przepisowi ustawodawca nadał charakter fakultatywny. Krajowa Rada 
Radiofonii i Telewizji uznała, e rozporzdzenie wyda po dokonaniu oceny realizacji art. 23a 
ustawy o radiofonii i telewizji.  

Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 29 maja 2003 roku Nr 96, 
poz. 874.  
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Projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji 

 

3.11 1 wrzenia 2003 roku Minister Kultury przekazał projekt nowelizacji ustawy o 
radiofonii i telewizji oraz innych ustaw, z wnioskiem o przedstawienie stanowiska przez 
Krajow  Rad  Radiofonii i Telewizji. 

Od tego dnia rozpoczła si  współpraca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 
resortem kultury. Projekt nowelizacji obejmował głównie sprawy, dotycz ce dostosowania 
przepisów prawa krajowego w zakresie radiofonii i telewizji do standardów, zawartych w 
przepisach unijnych.  

Na podkrelenie zasługuje fakt, e zgodnie z uwagami Krajowej Rady Radiofonii i 
Telewizji zredagowany został art. 35 projektu. Pierwotna propozycja tego przepisu, 
dokonywała liberalizacji kapitałowej nie tylko wobec pastw członkowskich Unii 
Europejskiej, ale równie w stosunku do pastw spoza Unii Europejskiej i spoza 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wskazała, e w zwi zku z akcesj 
Rzeczypospolitej do Unii Europejskiej, konieczne jest dokonanie liberalizacji kapitałowej w 
odniesieniu do materii, uregulowanej w obecnie obowizuj cym art. 35 w stosunku do pastw 
członkowskich UE. Nie ma natomiast innych midzynarodowych zobowiza , które 
nakazywałyby natychmiastow liberalizacj  w stosunku do pastw spoza Unii Europejskiej. 
Zobowi zania  wi  si  ze stopniowym prowadzeniem procesu liberalizacji 
uwzgl dniaj cego w sposób naleyty polityk  narodow oraz poziom rozwoju całego rynku 
jak i konkretnych sektorów usługowych.  

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podkreliła w swoim stanowisku, e dokonanie 
tak zasadniczej zmiany na obecnym etapie rozwoju rynku mediów elektronicznych w Polsce 
jest przedwczesne. Zaproponowana przez Krajow Rad  Radiofonii i Telewizji redakcja 
przepisu została włczona do rzdowego projektu ustawy.  

Nale y podkreli , e wi kszo  uwag zgłoszonych przez Krajow Rad  Radiofonii i 
Telewizji w toku rzdowych prac legislacyjnych, została uwzgldniona i wł czona do 
projektu.  

W zwi zku z pracami nad rzdowym projektem ustawy Krajowa Rada Radiofonii i 
Telewizji przygotowała projekty aktów wykonawczych.  

Na podstawie art. 18 ust. 6 projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji 
został przygotowany projekt rozporzdzenia KRRiT w sprawie zasad rozpowszechniania, 
sposobu zapowiadania, kwalifikowania i symboli graficznych audycji lub innych przekazów 
dla małoletnich. Załcznikiem do projektu rozporzdzenia KRRiT s wzory symboli 
graficznych słu ce do oznaczania audycji lub innych przekazów, z uwzgldnieniem podziału 
na kategorie wiekowe. 

Informacje na temat projektu rozporzą dzenia KRRiT znajdują  się  w rozdziale II 
„Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu 
działalnoś ci.”  

Na podstawie art. 31a ust. 3 projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji 
został przygotowany projekt rozporzdzenia KRRiT w sprawie zasad prowadzenia 
dokumentacji opisujcej zasady rachunkowoci oraz sposobu sporzdzania sprawozda 
rocznych i kwartalnych.  

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przeprowadziła konsultacje z Ministerstwem 
Finansów, Urzdem Ochrony Konsumentów i Konkurencji oraz Urzdem Komitetu Integracji 
Europejskiej.  



III. Działalno
ś ć

  prawotwórcza Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  

64 

Po zakoczeniu prac parlamentarnych nad projektem nowelizacji ustawy o radiofonii i 
telewizji, w tzw. cz ci europejskiej, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przygotuje 
ostateczn wersj  projektu rozporzdzenia, któr przekae Ministrowi Kultury w celu 
rozpoczcia konsultacji midzyresortowych.   

Przedstawiciele KRRiT uczestniczyli równie w innych pracach zwizanych z 
opracowaniem projektowanej nowelizacji, w szczególnoci bior c udział w posiedzeniach 
konferencji uzgodnieniowych i w spotkaniach zespołu przygotowawczego Komitetu 
Integracji Europejskiej. 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji aktywnie uczestniczy w pracach na forum 
sejmowej Komisji Kultury i rodków Przekazu, prezentujc stanowiska co do 
poszczególnych rozstrzygni merytorycznych. 

Członkowie KRRiT uczestniczyli w konferencji „Rynek audiowizualny w Polsce – 
ocena i perspektywy”, któr w pa dzierniku 2003 roku zorganizował Minister Kultury przy 
współudziale Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja zainicjowała proces legislacyjny, 
zwi zany z przygotowaniem tzw. duej nowelizacji krajowej. Członkowie KRRiT 
przedstawiali stanowiska podczas obrad kadego z szeciu paneli dyskusyjnych, 
po wi conych mediom publicznym, zasadom funkcjonowania rynku medialnego, 
regulacyjnym funkcjom pastwa, nowoczesnym technologiom, kulturze i mediom oraz 
zasobom archiwalnym.  

W zwi zku z przygotowywaniem tzw. duej nowelizacji Krajowa Rada Radiofonii i 
Telewizji, przekazała stanowisko dotyczce sposobu pobierania opłat abonamentowych, a 
tak e udostpniła resortowi kultury posiadane analizy rynkowe, opracowania i inne materiały. 
Przedstawiciele KRRiT bior udział w pracach grup roboczych powołanych przez Ministra 
Kultury. 

Informacje dotyczą ce prac zwią zanych z przygotowywaniem projektów nowelizacji 
przepisów ustawy o radiofonii i telewizji znajdują  się  w rozdziałach I i VIII 
„Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu 
działalnoś ci.”  

 

Udział w pracach nad projektem ustawy Prawo telekomunikacyjne 

 

3.12 Celem nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne jest dostosowanie przepisów 
krajowych do regulacji unijnych poprzez implementacj pakietu dyrektyw o komunikacji 
elektronicznej.  

Projekt podejmuje prób cało ciowego uregulowania prawnych aspektów wszelkich 
transmisji, dla dokonania których wykorzystywane s (lub mog  by  w przyszłoci) sieci 
telekomunikacyjne. Dotyczy to równie rozpowszechniania programów radiowych i 
telewizyjnych. W tym zakresie projekt ustawy dokonuje, w ocenie Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji, rozstrzygnicia ustrojowego uznajc, e operator multipleksu, operator systemu 
warunkowego dostpu i operator elektronicznego przewodnika po programach to 
„przedsi biorcy telekomunikacyjni”, którzy powinni (za wyjtkiem aspektów 
prezentacyjnych elektronicznych przewodników po programach, zastrzeonych 
do kompetencji KRRiT) podlega jedynie regulacji rynkowej i telekomunikacyjnej.  

Przyj to, e zarówno te kwestie, jak i sprawy rezerwacji czstotliwo ci na cele 
cyfrowego rozpowszechniania programów radiofonicznych i telewizyjnych oraz udogodnie 
towarzyszcych pozostan w zasadzie w wyłcznej kompetencji Prezesa Urzdu Regulacji 
Telekomunikacji i Poczty.  



III. Działalno
ś ć

  prawotwórcza Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  

65 

Projekt ustawy nie uwzgldnia faktu, e działalno  tych podmiotów, bdzie mie  
istotny wpływ na zawarto i sposób formułowania oferty programowej dostpnej odbiorcom, 
za  regulowanie i nadzór nad ich działalnoci  nie mog pomija  aspektów programowych.  

Proponowane rozstrzygnicie wyprzedza dyskusj, która powinna toczy si  na 
gruncie ustawy o radiofonii i telewizji. 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wyraziła stanowisko, e rozwi zania 
zaproponowane w projekcie ustawy wykraczaj poza obowizki wynikaj ce z przepisów 
dyrektyw UE.  

Zaproponowane w projekcie ustawy rozwizanie ustrojowe moe mie  skutek w 
postaci osłabienia zdolnoci pa stwa do projektowania i realizowania polityki 
audiowizualnej, gdy istotne elementy sektora audiowizualnego bd  – zgodnie z projektem – 
poddane jedynie prawu konkurencji. 

Informacje dotyczą ce projektu ustawy Prawo telekomunikacyjne znajdują  się  
równieŜ  w rozdziałach II i VIII „Sprawozdania KRRiT z rocznego okresu 
działalnoś ci”.  

 

Projekt ustawy Przepisy wprowadzaj ce ustaw  o swobodzie działalnoci gospodarczej 
oraz o zmianie niektórych ustaw 

 

3.13 Celem projektu ustawy jest dostosowanie istniejcego prawodawstwa do postanowie 
ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej, która ma zastpi  dotychczas obowizuj ce 
Prawo działalnoci gospodarczej.  

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie uczestniczyła w pracach nad projektem 
ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej, o czym został powiadomiony Prezes Rady 
Ministrów, a co stanowi naruszenie ustawowych kompetencji KRRiT.  

Projekt przewiduje, e rozpowszechnianie programów radiowych i  telewizyjnych, 
podobnie jak pod rzdami dotychczasowej ustawy Prawo działalnoci gospodarczej, 
wymaga b dzie uzyskania koncesji.  

Istotne novum stanowi jednolite uregulowanie trybu postpowania w sprawach 
udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany i cofnicia koncesji, polegajce na wyłczeniu 
regulacji, dotyczcych rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych spod 
rz dów ustawy o radiofonii i telewizji.  

Drug  istotn  zmian  dla koncesjonowania programów radiowych i telewizyjnych, 
jest wprowadzenie przetargu opartego na zasadzie licytacji, jako formy rozstrzygania 
post powa , w których wystpuje wi cej przedsibiorców, spełniajcych warunki do 
udzielenia koncesji i dajcych gwarancj prawidłowego wykonywania działalnoci, ani eli 
koncesji przewidzianych do udzielenia. 

Projekt ustawy Przepisy wprowadzajce ustaw o swobodzie działalnoci 
gospodarczej oraz o zmianie niektórych ustaw, wprowadza zmiany w ustawie o radiofonii i 
telewizji. Zakres tych zmian był przedmiotem prac prowadzonych przez Ministerstwo 
Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej, przy udziale Ministerstwa Kultury oraz na etapie 
ko cowym - Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.  

W projekcie ustawy nie uwzgldniono wniosku Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
w sprawie wyłczenia stosowania przetargów w procedurze koncesyjnej. 
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W trakcie dotychczasowych prac Przewodniczca KRRiT zwracała uwag na moliwe 
negatywne skutki, jakie dla polityki pastwa w dziedzinie mediów elektronicznych moe 
mie  zastosowanie procedury przetargu, w kształcie przyjtym w projekcie.  

Skutki i efekty rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych 
uwidaczniaj  si  równie  w sferze pozamaterialnej. Skutki te dotycz prawa do informacji, 
wolno ci słowa, odpowiedzialnoci za tre  przekazu. W tym zakresie działalno nadawców 
pozostaje w kompetencjach regulacyjnych i kontrolnych Krajowej Rady Radiofonii i 
Telewizji. Kompetencje te w duej cz ci polegaj  na moliwo ci dokonania oceny wniosków 
o udzielenie koncesji, w wietle kryteriów okrelonych w ustawie o radiofonii i telewizji.  

W zwi zku z projektem ustawy Przepisy wprowadzajce ustaw o swobodzie 
działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych ustaw, Krajowa Rada Radiofonii i 
Telewizji przygotowała projekt rozporzdzenia w sprawie szczegółowego sposobu i trybu 
prowadzenia rejestru programów w sieciach kablowych. Projekt rozporzdzenia KRRiT 
uwzgl dnia konieczno  dostosowania przepisów do obowizuj cej ustawy Prawo 
telekomunikacyjne oraz do proponowanych zmian w ustawie o radiofonii i telewizji.  

Informacje dotyczą ce projektu ustawy znajdują  się  w rozdziale II „Sprawozdania 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalnoś ci”.  

 

Własno  intelektualna. Udział w nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych 

 

3.14 Wypełniaj c ustawowe zadania Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji aktywnie wł cza 
si  w proces nowelizacji prawa własnoci intelektualnej.   

W 2003 roku najbardziej istotnym problemem z tego zakresu była implementacja 
przepisów Dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z  22 maja 2001 roku w 
sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i praw pokrewnych w 
społeczestwie informacyjnym. 

W zwi zku z kontynuowaniem przez Sejm RP prac nad kolejnymi etapami 
nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przedstawiciele KRRiT brali 
udział w posiedzeniach Komisji Kultury i rodków Przekazu.  

Oprócz problemów zwizanych z implementacj do krajowego systemu prawnego 
dyrektywy, przepisy nowelizacji proponuj reform  systemu zbiorowego zarzdzania 
prawami autorskimi i pokrewnymi w Polsce. Jest to bardzo trudne zadanie zwa ywszy, e 
dotychczasowe próby uregulowania tej materii nie zakoczyły si  powodzeniem.  

Z tego te powodu do KRRiT regularnie wpływaj wnioski organizacji zbiorowego 
zarz dzania, nadawców publicznych i prywatnych oraz przedstawicieli rodowisk twórczych, 
w których podmioty te przedstawiaj skargi i postulaty w sprawie tworzenia nowego prawa.  

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przysłuchuje si uwa nie tej dyskusji biorc pod 
uwag  fakt, i  zgodnie z przepisami prawa polskiego i praktyk mi dzynarodow, nadawanie 
utworów przez organizacje radiowe i telewizyjne jest objte przymusowym porednictwem 
organizacji zbiorowego zarzdzania w zakresie uzyskiwania licencji od uprawnionych oraz 
zapłaty wynagrodzenia. Dlatego te w toku prac nad projektem ustawy Krajowa Rada 
Radiofonii i Telewizji przypominajc o koniecznoci przestrzegania prawa przez nadawców, 
jednoczenie broni ich pozycji w zakresie korzystania z utworów, bd cych pod zbiorowym 
zarz dem, tak aby zachodziła równowaga pomidzy słusznymi interesami twórców oraz 
interesami korzystajcych z ich twórczoci. 
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Kwestia zniesienia licencji dla operatorów sieci kablowych na reemisj  utworów 
nadawanych przez inne organizacje radiowe i telewizyjne, wynikajca ze zmiany ustawy z  
28 padziernika 2002 roku, była przedmiotem oywionych dyskusji, w których strony 
podnosiły zarzuty zbyt krótkiego vacatio legis.  

Licencja dla operatorów została ostatecznie przywrócona w kolejnej nowelizacji 
z 25 lipca 2003 roku, która bdzie obowizywa  do dnia uzyskania przez Polsk członkostwa 
w Unii Europejskiej.  

Krajowa Rada wielokrotnie podkrelała, e operatorzy sieci kablowych maj 
obowi zek uzyskiwania licencji od włacicieli praw na jednolitych zasadach obowizuj cych 
w Unii Europejskiej, jednake naley im wyznaczy odpowiedni czas na dostosowanie 
warunków prowadzenia działalnoci gospodarczej. 

Przedstawiciele Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji uczestnicz  w pracach Zespołu 
ds. Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych, który został 
powołany przez Prezesa Rady Ministrów zarzdzeniem z 9 listopada 2000 roku.  

Zgodnie ze strategi działa  na rzecz ochrony własnoci intelektualnej, opracowan 
przez Zespół, wyróniono pi  celów z zakresu realizacji misji administracji pastwowej, w 
tym przede wszystkim zmniejszenie skali piractwa w Polsce do mo liwie minimalnego 
poziomu.  

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji włcza si  w prace nad analiz obecnie 
obowi zuj cego prawa i przygotowaniem zmian pod ktem zwi kszenia efektywnoci walki z 
piractwem. 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji aktywnie monitoruje te działalno  nadawcz 
spółek radiowych i telewizyjnych, kontrolujc stan realizacji zobowiza  tych podmiotów z 
tytułu korzystania z chronionych utworów. Działania te realizowane s w dwóch 
płaszczyznach. Podmioty, którym wygasła koncesja, a które ubiegaj si  o now  decyzj , s  
zobowi zane przedstawi KRRiT stopie  realizacji zobowiza , w szczególnoci wykaza  si  
zawarciem stosownych umów licencyjnych z właciwymi organizacjami zarzdzania. 

W sposób cigły prowadzony jest monitoring w trakcie wykonywania koncesji, w 
zakresie którego podmioty s zobowi zane do przedstawiania KRRiT stanu realizacji umów z 
tytułu korzystania z praw autorskich oraz pokrewnych, a take do wyjaniania zarzutów o 
nieprzestrzeganiu prawa. 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji odmówiła dwóm nadawcom radiowym 
ponownego udzielenia koncesji, biorc pod uwag okolicznoci, wykazane w trakcie 
post powania o udzielenie koncesji, wród których znajdowało si  udowodnione naruszanie 
postanowie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (brak zapłaty nale nych 
tantiem potwierdzony prawomocnymi wyrokami).  

 

Udział w pracach nad ustaw o kinematografii 

 

3.15 Obecnie obowizuj ca ustawa o kinematografii z 1987 roku nie przystaje do nowych 
warunków ustrojowych i ekonomicznych. Od wielu lat rodowiska filmowe wskazuj na 
konieczno  zmiany ustawy, biorc pod uwag zarówno dostosowanie przepisów 
do warunków rynkowych, jak i wspieranie ambitnej twórczoci i produkcji narodowej.  

Przewodniczca KRRiT, w ramach konsultacji midzyresortowych, przesłała 
Ministrowi Kultury uwagi Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do rz dowego projektu 
ustawy o kinematografii (druk sejmowy 2055).  
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Zdaniem KRRiT, znaczna cz  propozycji zawartych w projekcie wymaga 
ponownego sformułowania tak, aby nie były one sprzeczne z istniejcymi przepisami, 
przykładowo z ustaw o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zmiany wymaga np. 
definicja filmu.  

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zgłosiła równie wiele zastrzee  do 
projektowanego utworzenia Instytutu Sztuki Filmowej. Nie została dostatecznie uzasadniona 
koncepcja łczenia dotychczas działajcych instytucji filmowych i przejmowania ich przez 
powstaj cy Instytut. Brak jest racjonalnego uzasadnienia dla przeniesienia na Instytut 
autorskich praw majtkowych do filmów, które to prawa do tej pory s własnoci  Filmoteki 
Narodowej.  

Krajowa Rada uwaa za właciwe przedyskutowanie koncepcji uiszczania przez 
nadawców telewizyjnych kwoty przeznaczonej w cigu roku na finansowanie produkcji 
polskich filmów fabularnych, filmów dokumentalnych i animowanych. Projekt takiego 
przepisu zawierała propozycja nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, przygotowana w 
2000 roku przez KRRiT. 

 

Prace nad ustaw o przeciwdziałaniu promocji przemocy w rodkach masowego 
komunikowania  

 

3.16 Sejm RP podjł prace nad obywatelskim projektem ustawy o przeciwdziałaniu 
promocji przemocy w rodkach masowego komunikowania. Po przeprowadzeniu pierwszego 
czytania projektu ustawy dalsze prace odbywaj si  w komisjach sejmowych.  

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zgłosiła uwagi do projektu. Zdaniem Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji proponowane przepisy powinny przede wszystkim znale  si  w 
poszczególnych ustawach, regulujcych funkcjonowanie rodków masowego 
komunikowania, takich jak np. w ustawa o kinematografii, ustawa o radiofonii i telewizji, 
ustawa prawo prasowe. 

 

Prace nad ustaw o podatku od towarów i usług  

 

3.17 W zwi zku z procesem integracji z Uni Europejsk i koniecznoci  harmonizacji 
systemu prawnego z uregulowaniami unijnymi Polska musi dostosowa przepisy dotyczce 
towarów i usług do prawa unijnego.  

Zgodnie z dyrektyw CEE/77/388 na usługi radiowe i telewizyjne zostanie nałoony 
podatek VAT. Istniej jednak due zró nicowania pomidzy stawkami podatku VAT w 
ró nych pastwach członkowskich, a proces ich ujednolicania bdzie długotrwały. 

Nadawcy publiczni oraz komercyjni skierowali do Przewodniczcej KRRiT 
wyst pienia, w których zwracaj uwag , e przyj cie projektowanych przepisów bdzie miało 
istotny wpływ na działalno  w dziedzinie radiofonii i telewizji. 

Głównym zarzutem w stosunku do projektu był brak precyzji w zakresie rozwi za  
dotycz cych poszczególnych rodzajów działalnoci gospodarczej prowadzonej przez 
nadawców. W szczególnoci krytykowano niejasne przepisy dotyczce opodatkowania umów 
licencji i przeniesienia praw autorskich oraz umów zawieranych z organizacjami zbiorowego 
zarz dzania. Okrelenia, zawarte w załcznikach do projektu ustawy charakteryzowały 
si  brakiem precyzji i nie pozwalały na jednoznaczne zakwalifikowanie danej działalnoci 
do konkretnej stawki podatku VAT bd  te  zwolnienia z podatku.  
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Przewodniczca KRRiT w wystpieniu do Marszałka Sejmu RP, przekazała uwagi 
nadawców, wskazujc jednoczenie na konkretne propozycje zmian w projekcie.  

Informacje na temat zmian w ustawie o podatku VAT znajdują  się  takŜ e w rozdziale 
II „Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu 
działalnoś ci”.  

 

Realizacja przepisów innych ustaw zwizanych z funkcjonowaniem Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji oraz Biura KRRiT 

 

3.18 W Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji powołano pełnomocnika ds. ochrony 
informacji niejawnych oraz wydano wszystkie wymagane przepisy wewn trzne, co stanowi 
wykonanie ustawy z 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, 
poz. 95).  

 

3.19 Na bie co realizowane s przepisy ustawy z 11 kwietnia 1997 roku o ujawnianiu 
pracy lub słuby w organach bezpieczestwa pastwa lub współpracy z nimi w latach 1944-
1990 osób pełnicych funkcje publiczne.  

Zgodnie z przepisami ustawy Przewodniczcy KRRiT przekazuje do Sdu 
Apelacyjnego w Warszawie owiadczenia lustracyjne od kandydatów na stanowiska /osób 
pełni cych funkcje/ członków rad nadzorczych, członków zarzdów, dyrektorów programów 
oraz dyrektorów oddziałów terenowych i agencji w spółkach akcyjnych publicznej radiofonii 
i telewizji. Przewodniczcy KRRiT niezwłocznie podaje do publicznej wiadomoci tre  
zło onego owiadczenia, stwierdzajcego fakt pracy lub słuby w organach bezpieczestwa 
pa stwa lub współpracy z nimi. 

Realizacja wyej wymienionych obowizków ł czy si  z przekazywaniem do Sdu 
Apelacyjnego w Warszawie aktualnych wykazów osób podlegajcych lustracji oraz 
współdziałaniem w tym zakresie z Rzecznikiem Interesu Publicznego, przewodniczcymi rad 
nadzorczych i prezesami zarzdów spółek w publicznej radiofonii i telewizji.  

 

3.20 Ustawa z 12 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia nałoyła na KRRiT 
obowi zki zwi zane z ustalaniem i prowadzeniem wykazu obiektów radiowych i 
telewizyjnych, podlegajcych obowizkowej ochronie ze wzgldu na wany interes pastwa. 
Realizacja tych obowizków w 2003 roku polegała na biecej aktualizacji ustalonego przez 
Krajow  Rad  wykazu obiektów podlegajcych obowizkowej ochronie oraz korygowaniu 
wydanych w tej sprawie decyzji administracyjnych. 

 

3.21 Realizacja przepisów ustawy z 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowizku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej zwizana była w szczególnoci ze współprac z 
wojskowymi komendami uzupełnie i prowadzeniem szkole obronnych.  

3.22 Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, 
poz. 883 z pón. zm.) nakłada na administratora danych obowizki zwi zane z 
przetwarzaniem danych osobowych. Zgodnie z ustaw, administratorem danych jest organ, 
instytucja, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydujca o celach i rodkach 
przetwarzania danych osobowych.  

Przetwarzanie danych osobowych nastpuje przede wszystkim w zwizku z 
wykonywaniem ustawowych zada KRRiT takich jak: umarzanie i rozkładanie na raty 
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zaległoci w płatnoci opłat abonamentowych, koncesjonowanie, rejestracja programów 
rozprowadzanych w sieciach kablowych, postpowanie w zakresie skarg i wniosków, 
prowadzenie spraw pracowniczych. 

W zwi zku z realizacj przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Krajowa 
Rada Radiofonii i Telewizji współpracuje z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych. 

 

3.23 Ustawa z 6 wrzenia 2001 roku o dostpie do informacji publicznej zobowizuje 
organy władzy publicznej do prowadzenia elektronicznego, oficjalnego publikatora, czyli 
Biuletynu Informacji Publicznej. Biuletyn Informacji Publicznej składa si  z dwóch cz ci. 
Pierwsza cz  administrowana jest przez Ministerstwo Spraw Wewntrznych i 
Administracji. Druga cz  to strony redagowane przez z kady z zobowizanych podmiotów.  

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, zgodnie z ustawowym terminem 1 lipca 2003 
roku, uruchomiła swoj stron  w Biuletynie Informacji Publicznej. Strona KRRiT spełnia 
wymogi ustawowe oraz wymogi wynikajce z rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych 
i Administracji z 17 maja 2002 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. 

Informacje dotyczą ce Biuletynu Informacji Publicznej znajdują  się  w rozdziale II 
„Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu 
działalnoś ci”.  

 

Zmiany statutów jednostek publicznej radiofonii i telewizji 

 

3.24 Zgodnie z art. 29 ust. 3 w zwizku z art. 26 ust. 4 oraz art. 27 ustawy o radiofonii i 
telewizji Minister Skarbu Pastwa skierował do KRRiT propozycje zmian statutów spółek 
publicznej radiofonii i telewizji. 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wyraziła zgod na zmian statutów spółek 
radiofonii regionalnej, w zakresie przedmiotu działalnoci tych spółek. Zmiany w tym 
zakresie dotyczyły nastpuj cych podmiotów: 

• Polskie Radio - Regionalna Rozgłonia w Białymstoku ,,Radio Białystok” S.A. 

• Polskie Radio - Regionalna Rozgłonia w Warszawie ,,Radio dla Ciebie” S.A. 

• Polskie Radio - Regionalna Rozgłonia w Szczecinie ,,Radio Szczecin” S.A. 

• Polskie Radio - Regionalna Rozgłonia w Rzeszowie ,,Radio Rzeszów” S.A. 

• Polskie Radio - Regionalna Rozgłonia we Wrocławiu ,,Radio Wrocław” S.A. 

• Polskie Radio - Regionalna Rozgłonia w Lublinie ,,Radio Lublin” S.A. 

• Polskie Radio - Regionalna Rozgłonia w Bydgoszczy ,,PR Pomorza i Kujaw”  

                  S.A. 

• Polskie Radio - Regionalna Rozgłonia w Gdasku ,,Radio Gdask” S.A. 

• Polskie Radio - Regionalna Rozgłonia w Poznaniu ,,Radio Merkury” S.A. 

• Polskie Radio - Regionalna Rozgłonia w Katowicach ,,Radio Katowice” S.A. 

• Polskie Radio - Regionalna Rozgłonia w Zielonej Górze ,,Radio Zachód” S.A. 

• Polskie Radio - Regionalna Rozgłonia w Koszalinie ,,Radio Koszalin” S.A. 
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Zmiany w statutach wyej wymienionych spółek, były spowodowane koniecznoci  
dostosowania statutów do obowizuj cych przepisów, dotyczcych Polskiej Klasyfikacji 
Działalno ci (PKD) oraz koniecznoci  dostosowania nazewnictwa do przepisów Kodeksu 
spółek handlowych.  

 

3.25 9 stycznia 2004 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjła uchwał  w sprawie 
zmian w statucie spółki Telewizja Polska S.A. Zmiany te zostały przyj te zgodnie z 
protokołem z 29 grudnia 2003 roku z posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wyraziła zgod na dokonanie zmian statucie 
spółki Telewizja Polska S.A. zgodnie z treci  uchwały nr 1 z 29 grudnia 2003 roku 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

Zmiany w statucie spółki Telewizja Polska S.A. wynikały z potrzeby dostosowania 
jego przepisów do obowizuj cego stanu prawnego w zakresie Polskiej Klasyfikacji 
Działalno ci (PKD) oraz Kodeksu spółek handlowych.  

Przepisy statutu zostały równie dostosowane do regulacji zawartych w ustawie o 
radiofonii i telewizji, w szczególnoci w cz ci dotycz cej działalnoci rad programowych. 

 

Zawiadomienia do prokuratury 

 

3.26 Działaj c podstawie art. 304 § 2 Kodeksu postpowania karnego, Przewodniczca 
KRRiT zawiadomiła prokuratur o popełnieniu przestpstwa w nastpuj cych sprawach: 

• w lipcu 2003 roku Przewodniczca KRRiT skierowała do prokuratury zawiadomienie o 
popełnieniu przestpstwa, polegajcego na wyłudzaniu zapłaty abonamentu radiowo – 
telewizyjnego przez  firm „Grupa Usług Finansowych ETEA”. 

• w listopadzie 2003 roku Przewodniczca KRRiT skierowała do prokuratury 
zawiadomienie o popełnieniu przestpstwa, okrelonego w art. 52 ust. 1 ustawy z o 
radiofonii i telewizji  przez spółk ,,Twoje Radio” sp. z o.o. z siedzib w Wałbrzychu, 
polegaj cego na rozpowszechnianiu programu radiowego bez koncesji. 

W obu sprawach Przewodniczca KRRiT otrzymała zawiadomienia o wszczciu 
post powa  wyja niaj cych.   

 

Wpływ orzecznictwa na działalno  KRRiT - przykłady 

 

3.27 Skarga Spółki „Twoje Radio” sp. z o.o. z siedzibą  w Wałbrzychu na decyzję  
Przewodniczą cego KRRiT z 13 sierpnia 2002 roku  (Nr DK-220/2002)  

Decyzj  z 28 marca 2002 roku Przewodniczcy KRRiT odmówił udzielenia koncesji 
jedynemu podmiotowi, uczestniczcemu w postpowaniu – spółce „Twoje Radio” sp. z o.o. z 
siedzib  w Wałbrzychu, dotychczasowemu uytkownikowi cz stotliwo ci 91,8 MHz w 
Wałbrzychu (koncesja Nr 11/95-R). 

Wnioskodawca wniósł 17 kwietnia 2002 roku wniosek o ponowne rozpatrzenie 
sprawy i udzielenie koncesji. Rozpatrujc wniosek, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 
stwierdziła, e : 

• analiza treci zało e  programowych wniosku o udzielenie koncesji wskazuje  
jednoznacznie na zdecydowan zmian  charakteru dotychczas rozpowszechnianego 
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programu - z uniwersalnego (z wysokim udziałem audycji słownych, a w szczególnoci 
edukacyjnych, informacyjnych, publicystycznych i powi conych tematyce lokalnej) 
na wyspecjalizowany - muzyczny, zawierajcy znikomy udział wymienionych powyej 
gatunków radiowych oraz tematyki lokalnej, o czym wiadczy równie zmiana 
dotychczasowej nazwy („Twoje Radio Wałbrzych” na „Twoje Radio Złote Przeboje”), 

• program o wnioskowanym przez „Twoje Radio” sp. z o.o. muzycznym charakterze z 
bardzo ubog warstw  słown  nie jest właciw  ofert  dla słuchaczy w Wałbrzychu ze 
wzgl du na brak realizacji funkcji prospołecznych, jakie powinna pełni lokalna 
rozgło nia, 

• zmiana charakteru programowego stacji ma zwizek z przekształceniami własnociowymi 
w spółce. 

Zdaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji bezporedni i poredni udział spółki 
„AGORA” S.A. (wła ciciela sieci stacji muzycznych o zasigu lokalnym) w spółce „Twoje 
Radio” sp. z o.o. miał istotny wpływ na wspomnian powy ej zmian  koncepcji 
programowej, poprzez zastosowanie formuły muzycznej, identycznej jak w innych 
rozgło niach, zwi zanych ze spółk  „AGORA” S.A. 

KRRiT 20 czerwca 2002 roku przyjła uchwał  nr 361/2002, na podstawie której 
utrzymała w mocy uchwał o odmowie udzielenia koncesji spółce „Twoje Radio” sp. z o.o. 
siedzib  w Wałbrzychu. W głosowaniu nad uchwał udział wzi li wszyscy członkowie 
KRRiT. Przeciwko uchwale głosowali: Juliusz Braun, Waldemar Dubaniowski, Lech 
Jaworski, za uchwał głosowali: Włodzimierz Czarzasty, Jan Sk, Aleksander Łuczak, 
Danuta Waniek, Adam Halber, od głosowania wstrzymał si Jarosław Sellin. 

Wnioskodawca złoył skarg  do Naczelnego Sdu Administracyjnego. 

W skardze podniósł, i w post powaniu w sprawie udzielenia koncesji organ działał 
bez podstawy prawnej, przekroczył uprawnienia ustawowe (narzucajc okre lony profil 
programowy wnioskodawcy), naruszył przy rozstrzygniciu przepisy prawa materialnego, 
przepisy Konstytucji RP (uzalenienie udzielenia koncesji od przyjcia okrelonego profilu 
programowego narusza konstytucyjn zasad wolno ci działalnoci gospodarczej), a take 
popełnił inne uchybienia proceduralne. 

Naczelny Sd Administracyjny rozpoznał spraw ze skargi spółki „Twoje Radio” sp. z 
o.o. z siedzib w Wałbrzychu podczas posiedzenia 25 listopada 2003 roku.  

W sentencji wyroku Naczelny Sd Administracyjny postanowił: 

• uchyli  zaskaron  decyzj  z 13 sierpnia 2002 roku oraz decyzj poprzedzajc  
z 28 marca 2002 roku,  

• uchyli  uchwały KRRiT z 20 grudnia 2001 roku (Nr 697/2001) i z 20 czerwca 2002 roku 
(Nr 361/2002). 

W uzasadnieniu wyroku Naczelny Sd Administracyjny wskazał, e: 

• o cz stotliwo  w Wałbrzychu ubiegał si jedynie dotychczasowy koncesjonariusz, czyli 
skar ca spółka, co do której nie było adnych zastrzee  w zakresie realizacji uprawnie 
z koncesji i przestrzegania wymaga, dotycz cych programu, a w szczególnoci nigdy nie 
zarzucano spółce naruszenia przepisów, które mogłyby stanowi podstaw cofni cia 
koncesji w trybie art.38 ustawy o radiofonii i telewizji, 

• skoro o udzielenie koncesji wystpuje jedyny wnioskodawca, dotychczasowy 
koncesjonariusz, to Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powinna, oceniajc wniosek pod 
k tem odmowy udzielenia koncesji, wnikliwie i starannie przeanalizowa przesłanki 
ustawowe udzielenia koncesji, a tego nie dokonała,  
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• z powołanego w decyzji przepisu art.36 ust.1 pkt 1 ustawy o radiofonii i telewizji wynika 
jedynie, e organ koncesyjny ocenia w szczególnoci stopie  zgodnoci zamierzonej 
działalnoci programowej z zadaniem, okrelonym w art.1 ust.1 pkt 1 ustawy, który 
formułuje ogólne zadania radiofonii i telewizji. Przepis ten nie oznacza, e ka dy nadawca 
ma realizowa wszystkie zadania radiofonii i telewizji, gdy w ramach programu 
wyspecjalizowanego moe realizowa tylko niektóre z nich,  

• art.36 ust.1 pkt 1 ustawy nakazuje oceni zgodno  programow z uwzgl dnieniem 
stopnia realizacji tych zada przez innych nadawców, działajcych na obszarze objtym 
koncesj . W zaskaronym postpowaniu organ koncesyjny tej sprawy nie zbadał i nie 
stwierdził, czy zamierzony przez wnioskodawc program o zdecydowanej przewadze 
warstwy muzycznej na obszarze Wałbrzycha zdominowałby jedno zadanie radiofonii, 
jakim jest dostarczanie rozrywki, 

• ingerencja w sfer programow nadawców przez organ w procesie koncesyjnym moe 
by  dokonywana tylko w tym zakresie, w jakim pozwalaj na to przepisy ustawy 
o radiofonii i telewizji. Przesłanki te okrela art.36 ust.2 ustawy. Innych przesłanek 
odmowy udzielenia koncesji, jeeli o koncesj ubiega si tylko jeden wnioskodawca, 
ustawa nie przewiduje. 

Wobec uchylenia uchwał KRRiT oraz decyzji Przewodniczcego KRRiT – Krajowa 
Rada Radiofonii i Telewizji zobowizana jest rozpatrzy wniosek spółki 
„Twoje Radio” sp. z o.o. z siedzib w Wałbrzychu, biorc pod uwag przesłanki 
rozstrzygnicia, zawarte w wyroku Naczelnego Sdu Administracyjnego z 25 listopada 2003 
roku. 

 

3.28 Skarga spółki „Radio Eska” S.A. z siedzibą  w Warszawie na decyzję  
Przewodniczą cego KRRiT z 19 listopada 2001 roku (Nr DK-206/2001) 

22 stycznia 2001 roku Przewodniczcy KRRiT podał do publicznej wiadomoci 
informacj  o mo liwo ci uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych w 
Gda sku i Gdyni za pomoc cz stotliwo ci redniej mocy, w zakresie 87,5-108 MHz.  

Wnioski o udzielenie koncesji złoyły dwa pomioty: spółka „Eska Nord” sp. z o.o. z 
siedzib  w Gdyni oraz spółka „Radio ESKA” S.A. z siedzib w  Warszawie.  

Po rozpatrzeniu wniosków Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uchwał Nr 292/2001 
z 3 lipca 2001 roku. postanowiła udzieli koncesji spółce „Eska Nord” sp. z o.o. z siedzib w 
Gdyni, na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazw „Radio Eska Nord”, o 
charakterze wyspecjalizowanym, a odmówi udzielenia koncesji spółce „Radio Eska” S.A. z 
siedzib  w Warszawie.  

W sprawie udzielenia koncesji spółce „Eska Nord” sp. z o.o. z siedzib w Gdyni, 
Przewodniczcy KRRiT wydał decyzj 21 sierpnia 2001 roku (Nr 041/P/2001-R).  

Od decyzji tej spółka „Radio Eska” S.A. złoyła 10 wrzenia 2001 roku wniosek o 
ponowne rozpatrzenie sprawy, e rozstrzygnicie KRRiT oraz uzasadnienie decyzji pomijaj 
szereg istotnych okolicznoci faktycznych i prawnych, a w ocenie ekonomicznej czci 
wniosku spółki „Eska” S.A. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyj ła surowsze kryteria 
ni  w odniesieniu do wniosku spółki „ESKA NORD” sp. z o.o.  

KRRiT 2 pa dziernika 2001 roku podjła uchwał  nr 505/2001, na podstawie której 
utrzymała w mocy uchwał o udzieleniu koncesji spółce „ESKA NORD” sp. o.o. W 
głosowaniu wzili udział wszyscy członkowie Krajowej Rady. Za uchwał głosowali: 
Włodzimierz Czarzasty, Waldemar Dubaniowski, Jarosław Sellin, Lech Jaworski, Aleksander 
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Łuczak, Danuta Waniek, Jan Sk, Juliusz Braun, w głosowaniu nie uczestniczył Adam 
Halber. 

Spółka „Radio Eska” sp. z o.o. z siedzib w Warszawie 27 grudnia 2001 roku wniosła 
do Naczelnego Sdu Administracyjnego skarg na decyzj Przewodniczcego KRRiT 
w przedmiocie odmowy udzielenia koncesji na nadawanie programów radiowych. 

W skardze spółka podnosi, i zarówno zaskarona uchwała KRRiT, jak i decyzja 
Przewodniczcego KRRiT: 

• zostały wydane z pominiciem szeregu okolicznoci faktycznych i prawnych, 
wynikaj cych z treci wniosków o udzielenie koncesji, złoonych przez strony i 
potwierdzonych w opiniach załczonych do wniosków, 

• brak jest wskazania jakichkolwiek zastrzee  do wczeniejszej działalnoci, prowadzonej 
przez spółk w dziedzinie mediów elektronicznych, jak i do zawartoci wniosku  o 
udzielenie koncesji, 

• brak jest zarówno w decyzji rozstrzygajcej, jak i w decyzji  z wniosku o ponowne 
rozpatrzenie sprawy wskazania powodów, jakimi Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 
kierowała si udzielaj c koncesji jednemu pomiotowi, a odmawiajc jej przyznania 
innemu podmiotowi.  

Naczelny Sd Administracyjny rozpatrzył skarg wniesion  przez spółk „Radio 
Eska” S.A. podczas posiedzenia 25 listopada 2003 roku.  

W sentencji wyroku Naczelny Sd Administracyjny postanowił: 

• uchyli  zaskaron  decyzj  z 19 listopada 2001 roku oraz poprzedzajc  decyzj  z 21 
sierpnia 2001 roku, 

• uchyli  uchwał  KRRiT z 2 padziernika 2001 roku (Nr 505/2001) oraz poprzedzajce 
uchwały z 3 lipca 2001 roku (Nr 292/2001 i nr 315/2001). 

W uzasadnieniu sentencji Naczelny Sd Administracyjny wskazał, e: 

• organ koncesyjny obowizany jest przestrzega zasady dochodzenia do prawdy 
materialnej, a wic podejmowa wszelkie kroki niezbdne do dokładnego wyjanienia 
stanu faktycznego, a tym samym obowizany jest wyczerpujco zebra, rozpatrzy i 
oceni  materiał dowodowy, 

• uzasadnienie decyzji powinno zawiera wskazanie faktów (dowodów), na których oparto 
rozstrzygnicie oraz przyczyn, dla których innym dowodom odmówiono wiarygodnoci i 
mocy dowodowej, 

• organ koncesyjny obowizany był oceni m.in. mo liwo ci techniczne, ekonomiczno-
finansowe oraz programowe kadego wnioskodawcy i wybra ten podmiot, którego 
wniosek spełnił w stopniu najwyszym wymagania zwizane z nadawaniem programu. 
Ocena ta powinna by oparta na jednakowych kryteriach, co wynika z art.36 ust.1 ustawy 
o radiofonii i telewizji. Jednym z tych kryteriów jest moliwo  dokonania przez 
wnioskodawc koniecznych inwestycji. Pozwala to na ocen mo liwo ci finansowania 
pod k tem całego przedsiwzi cia inwestycyjnego oraz przyszłej działalnoci nadawcy 
programu, 

• organ koncesyjny nie odniósł si do zarzutu, e spółka „Eska Nord” faktycznie spełnia 
przesłanki do ogłoszenia upadłoci. Nieodniesienie si do tego zarzutu jest wad 
zaskaronej decyzji.  Skar ca spółka powołała si na potwierdzenie tezy o przesłankach 
do ogłoszenia upadłoci, która wynika  z opinii ekonomicznej, sporzdzonej w Biurze 
KRRiT, 
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• w decyzji Przewodniczcego KRRiT brak jest nawizania do zarzutu niedochowania 
przez spółk „Eska Nord” sp. z o.o. warunków wykonywania dotychczasowej koncesji. 

Wobec uchylenia uchwał KRRiT oraz decyzji Przewodniczcego KRRiT – Krajowa 
Rada Radiofonii i Telewizji zobowizana jest rozpatrzy wniosek spółki „Radio Eska” S.A. z 
siedzib  w Warszawie, biorc pod uwag przesłanki rozstrzygnicia, zawarte w wyroku 
Naczelnego Sdu Administracyjnego z 25 listopada 2003 roku. 

 

3.29 Skarga spółki „Radio Eska” S.A. z siedzibą  w Warszawie na decyzję  
Przewodniczą cego KRRiT z 3 grudnia 2001 roku (Nr DK-230/2001) 

Decyzj  z 14 sierpnia 2001 roku (Nr 038/P/2001-R), w wykonaniu uchwały 
Nr 546/2001 z  30 padziernika 2001 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dokonała 
rozstrzygnicia postpowania w sprawie udzielenia koncesji na rozpowszechnianie programu 
radiowego, za pomoc cz stotliwo ci 87,5-108 MHz, ze stacji nadawczej zlokalizowanej w 
Bydgoszczy. 

W toku postpowania stwierdzono, e wnioski o udzielenie koncesji złoyły 
nast puj ce podmioty: 

• „Radio Eska” S.A. z siedzib w Warszawie, 

• „TEAM FM” sp. z o.o. z siedzib w Krakowie, 

• „RRM Reklama Radiowo - Muzyczna” sp. z o.o. z siedzib w Warszawie, 

• „VIDEO” sp. z o.o. z siedzib w Bydgoszczy. 

Spółki „RRM Reklama Radiowo - Muzyczna sp. z o.o. z siedzib w Warszawie oraz 
„VIDEO” Sp. z o.o. z siedzib w Bydgoszczy zrezygnowały z ubiegania si o udzielenie 
koncesji i wycofały swoje wnioski.  

W ramach rozstrzygnicia udzielono koncesji na rozpowszechnianie programu 
radiowego spółce „Radio Eska” S.A. z siedzib w Warszawie, pod nazw „Radio Eska 
Bydgoszcz” oraz odmówiono udzielenia koncesji spółce „TEAM FM” sp. z o.o. z siedzib w 
Krakowie. 

10 wrzenia 2001 roku spółka „Radio Eska” S.A. z siedzib w Warszawie złoyła 
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy poprzez dokonanie zmiany zapisów koncesji. 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 30 padziernika 2001 roku rozpatrzyła wniosek 
wniesiony przez spółk „Radio Eska” S.A. i postanowiła utrzyma w mocy dotychczasowe 
rozstrzygnicie, upowaniaj c Przewodniczcego KRRiT do wydania decyzji w tej sprawie.  

4 stycznia 2002 roku spółka „Radio Eska” S.A wniosła do Naczelnego Sdu 
Administracyjnego skarg na decyzj Przewodniczcego KRRiT. W skardze wskazano, e  
postanowienia decyzji koncesyjnej s niezgodne z obowizuj cym prawem i nie uwzgldniaj  
słusznego interesu „Radia Eska” S.A. 

24 listopada 2003 roku spółka „Radio Eska” S.A. wycofała skarg, za  Naczelny Sd 
Administracyjny umorzył postpowanie. Wycofujc skarg spółka „Radio Eska” S.A. 
przyj ła warunki koncesyjne, dotyczce rozpowszechnianego programu. 

 

3.30 Skarga Fundacji „Rozwój Kultury Ziemi Gdowskiej” w Gdowie na decyzję  
Przewodniczą cego KRRiT z 7 paź dziernika 2002 roku (Nr 139/P/2002-R) 

Decyzj  z 24 kwietnia 2002 roku (Nr DK-113/202),  wydan przez Przewodniczcego 
KRRiT dokonano rozstrzygnicia postpowania w sprawie udzielenia koncesji na 
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rozpowszechnianie programu radiowego ze stacji nadawczej zlokalizowanej w Krakowie -
Łazanach. 

Wnioski o udzielenie koncesji złoyły nast puj ce podmioty: 

• spółka „Radio Eska” S.A. z siedzib w Warszawie, 

• Fundacja „Rozwój Kultury Ziemi Gdowskiej” z siedzib w Gdowie, 

• spółka „Blue FM” S.A. z siedzib w Krakowie, co do której decyzj z 24 kwietnia 2002 
roku (Nr DK-112/202) umorzono postpowanie. 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 21 marca 2002 roku przyjła uchwały, na 
podstawie których Przewodniczcy KRRiT wydał 24 kwietnia 2002 roku decyzj o odmowie 
udzielenia koncesji obu  wnioskodawcom. 

Wymienione wyej podmioty wystpiły z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dokonała ponownej analizy wniosków o 
udzielenie koncesji oraz rozpatrzyła przedstawione argumenty stron.  

KRRiT 20 czerwca 2002 roku podjła uchwał  nr 356/2002, na podstawie której 
utrzymała w mocy uchwał o  odmowie udzielenia koncesji Fundacji Rozwój Kultury Ziemi 
Gdowskiej oraz utrzymała w mocy uchwał o odmowie udzielenia koncesji spółce Radio 
Eska S.A. W głosowaniu wzili udział wszyscy członkowie Krajowej Rady. Przeciwko 
uchwale głosowali: Juliusz Braun, Aleksander Łuczak, Jarosław Sellin, Waldemar 
Dubaniowski. 

Do uchwały zdanie odrbne zło yli: Waldemar Dubaniowski, Juliusz Braun oraz 
Jarosław Sellin. 

W przyznanej koncesji okrelony został wymóg rozpowszechniania programu o 
charakterze wyspecjalizowanym - muzycznym.  

Podstawow przesłank odmowy udzielenia koncesji Fundacji „Rozwój Kultury Ziemi 
Gdowskiej” była negatywna ocena sytuacji finansowej wnioskodawcy, dokonana na 
podstawie analizy dokumentacji finansowej, załczonej do wniosku. 

7 pa dziernika 2002 roku Przewodniczcy KRRiT  wydał decyzj (Nr 139/P/2002-R), 
na podstawie której udzielił koncesji spółce „Radio Eska” S.A. z siedzib  w Warszawie 
na rozpowszechnianie programu radiowego „Radio Eska Kraków”. 

Fundacja „Rozwój Kultury Ziemi Gdowskiej” wniosła do Naczelnego Sdu 
Administracyjnego skarg. S d rozpoznał spraw na posiedzeniu 4 grudnia 2003 roku. 
Wydaj c wyrok Naczelny Sd Administracyjny orzekł, e: 

• na udzielenie lub odmow udzielenia koncesji składaj si  akty woli dwóch organów 
administracyjnych. Uchwała KRRiT i decyzja Przewodniczcego KRRiT musz by  
to same pod wzgldem treci, gdy  inaczej decyzja koncesyjna nie znajduje podstawy 
w uchwale KRRiT i bdzie uznana za raco naruszajc  prawo. Taka sytuacja zdaniem 
NSA, wyst piła przy wydawaniu decyzji w sprawie Fundacji „Rozwój Kultury Ziemi 
Gdowskiej”, 

• zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podejmuje uchwały 
bezwzgl dn  wi kszo ci  głosów ustawowej liczby członków. Do podjcia wi cej 
uchwały KRRiT wymagana jest wikszo  co najmniej 5 członków KRRiT. Nie moe 
zatem by uznana za wan  uchwała KRRiT, która w głosowaniu nie uzyskała poparcia 
bezwzgl dnej wi kszo ci głosów ustawowej liczby członków KRRiT. Opierajc si  na 
tych przesłankach, NSA stwierdził niewano  uchwał KRRiT i decyzji 
Przewodniczcego KRRiT, 



III. Działalno
ś ć

  prawotwórcza Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  

77 

• przy wyborze jednego wnioskodawcy sporód kilku kandydatów KRRiT powinna 
starannie rozwaa  przesłanki i okolicznoci, wynikaj ce z przepisów ustawy o radiofonii 
i telewizji. W decyzji Przewodniczcego KRRiT powinna znale si  argumentacja 
faktyczna i prawna pozwalajca sdowi na ocen, czy decyzja ta jest zgodna z prawem, a 
post powanie koncesyjne zostało przeprowadzone prawidłowo. 

Wobec uchylenia uchwał KRRiT oraz decyzji Przewodniczcego KRRiT – Krajowa 
Rada Radiofonii i Telewizji zobowizana jest rozpatrzy wniosek  Fundacji „Rozwój Kultury 
Ziemi Gdowskiej” z siedzib w Gdowie, biorc pod uwag przesłanki rozstrzygnicia, 
zawarte w wyroku Naczelnego Sdu Administracyjnego z 4 grudnia 2003 roku. 

 

3.31 Skarga Warszawskiej Prowincji Redemptorystów z siedzibą  w Warszawie  na decyzję  
Przewodniczą cego KRRiT z 11 grudnia 2001 roku (Nr DK-236/2001-3/003/P) 

Przewodniczcy KRRiT udzielił Warszawskiej Prowincji Redemptorystów koncesji 
na rozpowszechnianie programu radiowego, o charakterze społeczno-religijnym pod nazw 
przeznaczonego „Radio Maryja” (Nr 003/P/2001-R). Program przeznaczony jest 
do powszechnego odbioru. 

Przewodniczcy KRRiT zobowi zał koncesjonariusza do corocznego składania  
sprawozdania finansowego w formie przewidzianej w ustawie z 29 wrze nia 1994 roku o 
rachunkowoci. Warszawska Prowincja Redemptorystów wniosła do Naczelnego Sdu 
Administracyjnego skarg w cz ci dotycz cej obowi zku corocznego składania KRRiT 
sprawozdania finansowego. 

Naczelny Sd Administracyjny na posiedzeniu 13 padziernika 2003 roku skarg 
oddalił. S d orzekł, e na nadawcy społecznym, bd cym ko cieln  osob  prawn , 
nieprowadzcym działalnoci gospodarczej, spoczywa obowizek corocznego składania 
KRRiT sprawozdania finansowego. 

 

3.32 Skarga Przewodniczą cego KRRiT na postanowienie Prezesa Urzę du Regulacji 
Telekomunikacji i Poczty z 14 wrześ nia 2001 roku (Nr DZC –PRC-5165-74/01)  

W zwi zku z postpowaniem o rozszerzenie koncesji na rozpowszechnianie programu 
telewizyjnego przez spółk TVN sp. z o.o. oraz Prowincj Zakonu Braci Mniejszych  
Konwentualnych, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjła 3 kwietnia 2001 roku 
uchwał  o przyznaniu TVN sp. z o.o. stacji nadawczej w Białymstoku. 

Przewodniczcy KRRiT, jako organ prowadzcy postpowanie koncesyjne, zwrócił 
si  w trybie art. 37 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji do Prezesa URTiP o zajcie 
stanowiska.  

Prezes URTiP 12 lipca 2001 roku odmówił uzgodnienia w zakresie przyznania prawa 
do rozpowszechniania programu TVN za pomoc dodatkowej stacji nadawczej w 
Białymstoku. 

Przewodniczcy KRRiT zło ył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zarzucajc 
organowi współdziałajcemu, e postanowienie z 12 lipca 2001 roku zostało wydane z 
przekroczeniem kompetencji. Organ współdziałajcy mo e si  wypowiada jedynie w 
zakresie warunków technicznych, zwizanych z wykorzystaniem kanału telewizyjnego, a nie 
zasadnoci  przyznania czstotliwo ci konkretnemu nadawcy.  

Prezes URTiP stwierdził niedopuszczalno wniosku Przewodniczcego KRRiT o 
ponowne rozpatrzenie sprawy wskazujc, e organ prowadzcy postpowanie w sprawie 
głównej o zmian koncesji nie jest stron w post powaniu przed organem współdziałajcym. 
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11 padziernika 2001 roku Przewodniczcy KRRiT wniósł do Naczelnego Sdu 
Administracyjnego skarg na powysze postanowienie. Naczelny Sd Administracyjny 
11 lutego 2003 roku orzekł o oddaleniu skargi uznajc, i  zaskarone postanowienie Prezesa 
URTiP wydane zostało bez naruszenia prawa. 

 

3.33 Skarga spółki „Muzyka Jazz Radio” sp. z o.o. z siedzibą  w Warszawie na uchwały 
KRRiT Nr 397/2003 z 9 wrześ nia 2003 roku oraz Nr 435/2003 z 7 paź dziernika 2003 roku 

„Muzyka Jazz Radio” sp. z o.o. złoyła wniosek o udzielenie koncesji na 
rozpowszechnianie programu radiowego o charakterze wyspecjalizowanym, muzyczno-
kulturalnym pod nazw „Nowe Radio Jazz”. 

W post powaniu uczestniczyły take ni ej wymienione podmioty: 

• „Pozna  and Jazz Festival” sp. z o.o. z siedzib w Mosinie, 

• „FM Radio Jazz” sp. z o.o. z siedzib w Warszawie. 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podczas posiedzenia, 2 wrzenia 2003 roku, 
przyj ła uchwał  Nr 364/2003 udzielajc koncesji spółce „Muzyka Jazz Radio” sp. z o.o. 

Podczas posiedzenia, 9 wrzenia 2003 roku, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w 
wyniku wniosku o reasumpcj głosowania, przyjła uchwał  Nr 397/2003, na podstawie 
której przystpiła do ponownego rozpatrzenia sprawy.  

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poddała ponownie pod głosowanie wniosek o 
udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w Warszawie. W wyniku 
głosowania przyjto uchwał  Nr 435/2003 o udzieleniu koncesji spółce „FM Radio Jazz” sp. 
z o.o. 

Spółka „Muzyka Jazz Radio” złoyła, za porednictwem KRRiT, skarg do 
Wojewódzkiego Sdu Administracyjnego na uchwały Nr 397/2003 i Nr 435/2003. 

S d 25 lutego 2004 roku na posiedzeniu niejawnym odrzucił skarg. 

 

3.34 Odwołanie spółki TVN sp. z o.o. od decyzji Przewodniczą cego KRRiT 
 13 marca 2002 roku (Nr 7/2002)    

Przewodniczcy KRRiT decyzj  z 13 marca 2002 roku, po rozpatrzeniu z urzdu 
sprawy rozpowszechniania przez spółk TVN sp. z o.o. z siedzib w Warszawie, w programie 
TVN, w dniach 3 - 7 marca 2002 roku, w blokach pomidzy godzinami 11.30-13.15 oraz 
20.00-20.45 audycji pt. „Big Brother - Bitwa” stwierdził naruszenie § 1 pkt. 1-3 
rozporz dzenia KRRiT z 20 listopada 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad 
kwalifikowania, rozpowszechniania i sposobu zapowiadania audycji lub innych przekazów, 
które mog zagraa  fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi niepełnoletnich. 
Przewodniczcy nało ył na spółk TVN sp. z o.o. kar pieni n  w wysokoci 300 tysi cy 
złotych. W uzasadnieniu decyzji stwierdził, e: 

• monitoring audycji wykazał, e ich tre  spełnia przesłanki zawarte w § 1 pkt.1-3 
rozporz dzenia KRRiT, 

• rozpowszechniane audycje promuj przemoc, która staje si główn  osi  audycji „Big 
Brother – Bitwa”, 

• w rozpowszechnianych audycjach prezentowane s sprzeczne z moralnoci  normy 
grupowe, a treci erotyczne pokazywane s w oderwaniu od odpowiedzialnoci 
za zachowania, zwizane z intymn sfer  ycia człowieka. Nagrody s zdobywane 
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kosztem rezygnacji z tradycyjnych wartoci takich jak przyja , lojalno , etyczne 
post powanie. 

Od tej decyzji spółka TVN sp. z o.o. 26 marca 2002 roku złoyła odwołanie do Sdu 
Okr gowego w Warszawie.  

W post powaniu sdowym został złoony wniosek o odroczenie terminu rozprawy na 
okres 2 miesicy, z uwagi na podjcie próby polubownego rozwizania sporu.  

8 pa dziernika 2003 roku strony zawarły ugod. Spółka TVN sp. z o.o. zobowizała 
si  wpłaci  tytułem wykonania decyzji Przewodniczcego KRRiT kwot 150 tysi cy złotych, 
z czego 50 tysicy wpłaconych zostanie do budetu pastwa, za  100 tysi cy złotych zostanie 
przekazane na konto Fundacji TVN „Nie jeste sam”. Fundacja do 30 marca 2004 roku 
przedstawi KRRiT pisemne rozliczenie tej kwoty, poprzez przekazanie dowodów 
rozdysponowania rodków na rzecz dzieci  chorych na mukopolisacharydoz.  

 

3.35 Skarga spółki BIS - Media sp. z o. o. z siedzibą  w Lublinie na decyzję  
Przewodniczą cego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 10 lipca 2002 roku (Nr DK 
174/2002) 

Decyzj  z 14 sierpnia 2001 roku Przewodniczcy Krajowej Rady Radiofonii i 
Telewizji wydał decyzj nr 030/P/2001-R, na podstawie której udzielił koncesji na 
rozpowszechnianie programu radiowego spółce BIS Media sp. z o. o. z siedzib w Lublinie.  

4 grudnia 2001 roku spółka BIS Media sp. z o. o. złoyła wniosek o zmian koncesji 
w zakresie zapisów włacicielskich.  

Decyzj  nr DK 032/2002  z 25 lutego 2002 roku Przewodniczcy Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji odmówił dokonania zmian w koncesji. 

Od decyzji Przewodniczcego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji koncesjonariusz 
zło ył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przewodniczcy Krajowej Rady Radiofonii i 
Telewizji wydał 10 lipca 2002 roku decyzj nr 174/2002, która utrzymała w mocy decyzj 
wcze niejsz . 

Koncesjonariusz spółka BIS Media sp. z o. o. wniosła 19 sierpnia 2002 roku skarg  do 
Naczelnego Sdu Administracyjnego od decyzji Przewodniczcego Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji. 

24 lutego 2004 roku Wojewódzki Sd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w 
tej sprawie, na podstawie którego skarga spółki BIS-Media sp. z o. o. została oddalona. 

W wyroku s d podkrelił, i  przyznanie koncesjonariuszowi roszczenia o zmian 
osoby udziałowca w spółce, czego w istocie domagała si spółka BIS Media sp. z o. o., 
otworzyłoby wtórny rynek obrotu koncesjami, z oczywistym naruszeniem przepisów ustawy 
o radiofonii i telewizji. Wówczas to nie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji lecz podmiot, 
któremu udzielono koncesji decydowałby o tym, kto ostatecznie bdzie prowadził działalno 
obj t  koncesj. Aby zapobiec takim sytuacjom w art. 38 pkt 3 ustawy o radiofonii i telewizji 
przewidziano dla organu koncesyjnego moliwo  cofni cia koncesji, jeeli nastpi przej cie 
bezporedniej lub poredniej kontroli nad działalnoci  nadawcy przez inn osob . 
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3.36 Skarga spółki Radio PRO KOLOR sp. z o. o. z siedzibą   w Opolu na decyzję  
Przewodniczą cego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 28 marca 2002 roku (Nr DK 
75/2002) 

Decyzj  z 12 grudnia 2001 roku nr DK 237/2001 Przewodniczcy Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji odmówił udzielenia koncesji na rozpowszechnianie programu 
radiowego spółce Radio PRO KOLOR sp. z o. o. z siedzib  w Opolu.  

28 grudnia 2001 roku spółka Radio PRO KOLOR sp. z o. o. wystpiła o ponowne 
rozpatrzenie sprawy zakoczonej decyzj nr DK 237/2001. 

Po rozpatrzeniu wniosku spółki Radio PRO KOLOR sp. z o.o. Przewodniczcy 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wydał 28 marca 2002 roku decyzj  nr DK 75/2002, 
która utrzymała w mocy decyzj wczeniejsz .  

Na decyzj Przewodniczcego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji spółka Radio 
PRO KOLOR sp. z o.o. wniosła skarg do Naczelnego Sdu Administracyjnego.  

26 lutego 2004 roku Wojewódzki Sd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w 
którym stwierdził niewano  zaskaronej decyzji oraz decyzji z 12 grudnia 2001 roku. 
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IV. K RAJOWA  RADA  RADIOFONII  I  TELEWIZJI  JAKO  ORGAN 
KONCESYJNY  

 

A. TELEWIZJA  

 
Wprowadzenie 

 

4.1 W 2004 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji rozpoczła proces odtwarzania 
rynku telewizyjnego. Wizało si  to z terminem wygasania, wydanych w latach 1994 i 1995 
dziesi cioletnich koncesji na nadawanie programów telewizyjnych. Koniecznoci  stało si  
ogłoszenie moliwo ci uzyskania koncesji za pomoc sieci stacji nadawczych, dotychczas 
u ytkowanych przez POLSAT. 

Zgodnie z rozporzdzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 2 czerwca 1993 
roku w sprawie zawartoci wniosku koncesyjnego oraz szczegółowego trybu postpowania w 
sprawach udzielenia i cofania koncesji, ogłoszenie o moliwo ci uzyskania koncesji powinno 
ukaza si  nie pó niej ni  rok przed terminem jej wygani cia (w przypadku ogólnopolskiej 
sieci telewizyjnej ogłoszenie ukazało si w marcu 2003 roku). 

Do postpowania przystpił tylko jeden wnioskodawca – dotychczasowy 
koncesjonariusz Telewizja POLSAT S.A. 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dokonała szczegółowej analizy, przedstawionych 
przez Telewizj POLSAT, załoe  programowych, reklamowych, technicznych i 
ekonomicznych, dotyczcych kolejnego dziesicioletniego okresu funkcjonowania programu.  

Podczas oceny wniosku uwzgldniono take dotychczasowe dokonania nadawcy, 
szczególnie w zakresie zrealizowanych inwestycji oraz moliwo ci finansowania 
wysokonakładowej produkcji programu telewizyjnego.  

W ramach postpowania o udzielenie koncesji odbyło si spotkanie z wnioskodawc. 
Podczas spotkania wnioskodawca przedstawił wyjanienia dotyczce zobowiza  
wynikaj cych z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a take zło ył deklaracj   
zaangaowania Telewizji POLSAT w finansowanie polskiej produkcji filmowej. 

Przedstawiciele Telewizji POLSAT omówili przebieg spraw s dowych, toczcych si  
z pozwu Stowarzyszenia Filmowców Polskich o sposób realizacji obowizku uiszczania opłat 
z tytułu praw autorskich. 
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Wnioskodawca  w toku postpowania złoył deklaracj , dotycz c  przeznaczania 2 % 
rocznych przychodów z działalnoci, zwi zanej z wykonywaniem koncesji, na wspieranie 
polskiej produkcji filmowej: filmów fabularnych, dokumentalnych, animowanych i seriali. 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dokonała take okrelenia programowych 
obowi zków wnioskodawcy na nastpny okres wykonywania koncesji. Zgodnie z treci  
ogłoszenia program bdzie miał charakter uniwersalny. Pozostajc w granicach deklaracji 
wnioskodawcy, przedstawionej w dokumencie „Strategia programowa Telewizji POLSAT”, 
który jest integraln cz ci  wniosku o udzielenie koncesji, Krajowa Rada Radiofonii i 
Telewizji dokonała wyboru gatunków audycji, najistotniejszych z punktu widzenia realizacji 
uniwersalnego charakteru programu oraz okreliła ich minimalny udział na antenie Telewizji 
POLSAT. 

 

4.2 Do procesu ponownego udzielenia koncesji w 2003 roku przystpiła tak e spółka 
TVN sp. z o.o.  

W zwi zku z terminem wygasania koncesji (23 listopada 2004 roku), wydanej dla 
spółki Telewizja WISŁA sp. z o.o., nadawca złoył do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
wniosek o łczne ogłoszenie sieci wszystkich stacji, rozpowszechniajcych program TVN. 
Nadawca zrezygnował z moliwo ci dalszego wykorzystywania koncesji na nadawanie 
programu ponadregionalnego TVN (sie północna) oraz programów TVN Warszawa i TVN 
Łód . Termin wano ci tych koncesji upływa w 2007 roku. 

Ogłoszenie o moliwo ci uzyskania koncesji za pomoc sieci nadajników TVN 
zostało opublikowane 14 padziernika 2003 roku. Podobnie jak w przypadku Telewizji 
POLSAT, do procesu koncesyjnego przystpił tylko jeden uczestnik - spółka TVN sp. z o.o.  

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjła uchwał  o udzieleniu spółce TVN sp. z 
o.o. koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym. 
Decyzja w tej sprawie zostanie wydana po uzgodnieniu przez Prezesa Urz du Regulacji 
Telekomunikacji i Poczty warunków rezerwacji czstotliwo ci.  

 

4.3 W lutym bie cego roku upłynł tak e termin złoenia wniosku o udzielenie koncesji 
na nadawanie programu o charakterze społeczno – religijnym.  

Wniosek o t koncesj zło yła spółka Telewizja PULS sp. z o.o., bd ca własnoci  
dotychczasowego nadawcy programu TV Niepokalanów PULS – Prowincja Zakonu Braci 
Mniejszych Konwentualnych (Ojcowie Franciszkanie).  

Trudno ci ekonomiczne producenta tego programu – spółki TV Familijna S.A. -
spowodowały, e zakon Franciszkanów poszukiwał nowej formuły działalnoci nadawczej. 
Obecnie partnerem dla dotychczasowego koncesjonariusza jest spółka ANTENA 1 sp. z o.o., 
która jest  powizana kapitałowo z udziałowcami Telewizji POLSAT S.A. 

 

4.4 Do procesu ponownego udzielania koncesji przystpiły tak e podmioty, 
rozpowszechniajce telewizyjne programy lokalne. Podmioty te zrzeszone s w tzw. sieci 
ODRA. 

Wi kszo  z tych nadawców od stycznia 2001 roku współpracuje programowo i w 
zakresie sprzeday czasu antenowego ze spółk Polskie Media S.A., która rozpowszechnia 
program telewizyjny TV 4. Współpraca ta przewiduje take retransmisj TV 4 w lokalnych 
stacjach w czasie, gdy nie s nadawane programy lokalne. 
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Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przygotowujc ogłoszenie o moliwo ci 
uzyskania koncesji na nadawanie telewizyjnych programów lokalnych w zachodnim rejonie 
Polski, po spotkaniu z dotychczasowymi nadawcami, postanowiła uwzgldni  ekonomiczne i 
programowe realia funkcjonowania tej grupy nadawców.  

Ogłoszenie okrela nastpuj ce warunki koncesji:  

• nadawanie własnego programu lokalnego w wymiarze dwóch godzin na dob,  

• prawo do rozprowadzania programu innego nadawcy, którego sygnał jest niedost pny 
drog  naziemn na obszarze stacji nadawczej - w pozostałym czasie. 

Takie rozwi zanie daje moliwo  racjonalnego wykorzystania zasobów 
technicznych, z korzyci  dla odbiorcy, poprzez dostarczanie lokalnych treci oraz dostp do 
programu ponadregionalnego. 

Na ogłoszenie, dotyczce mo liwo ci uzyskania koncesji  na rozpowszechnianie 
telewizyjnych programów lokalnych w zachodnim rejonie Polski, wnioski zło yła spółka 
Telewizja ODRA sp. z o.o. Spółka jest kontynuatorem wikszo ciowego udziałowca 
podmiotów, tworzcych tzw. sie ODRA. 

Z wyj tkiem stacji nadawczych w Koszalinie, Lubaniu i Radomsku, w 
post powaniach o udzielenie koncesji bierze udział jedynie spółka Telewizja ODRA sp. z o.o. 

 

4.5 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w 2003 roku nie dysponowała zasobem wolnych 
kanałów telewizyjnych, które mogłyby sta si  podstaw do udzielenia koncesji. Korzystajc 
z niektórych kanałów, zwolnionych przez spółk Canal+ Polska, Krajowa Rada Radiofonii i 
Telewizji rozszerzyła koncesj Telewizja Niepokalanów PULS, o stacj nadawcz w Bielsku 
Białej. Koncesja TVN została rozszerzona o stacje nadawcze w Gdyni i Suwałkach. 

Jedyny nowy kanał z lokalizacj w Szczecinie o mocy 1 kW został ogłoszony jako 
podstawa do udzielenia bd  rozszerzenia koncesji. 

 

4.6 W 2003 roku zwikszyła si  oferta satelitarnych programów telewizyjnych. Rozwinła 
si  oferta programów tematycznych: TVN Meteo, TVN International, TVN Turbo, które s 
tworzone przez spółk TVN sp. z o.o.  

Usamodzielnione w postaci odrbnych koncesji zostały tzw. kanały tematyczne 
Telewizji POLSAT S.A., czyli POLSAT 2 i POLSAT SPORT. Kanały te stanowi element 
platformy cyfrowej. Spółka POLSAT S.A. wystpiła tak e z nowym projektem pod nazw 
ZDROWIE i URODA.  

Operator drugiej platformy cyfrowej Canal + Polska wystpił o udzielenie nowej 
koncesji satelitarnej na program MINI MINI, skierowany do najmłodszych odbiorców. 

W 2003 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji udzieliła take koncesji na 
nadawanie nowych programów satelitarnych: KINO POLSKA, HIPIKA TV, i TV oraz 
przyj ła uchwał  w sprawie udzielenia koncesji na program pod nazw 4fun.tv. 

Rynek telewizji satelitarnych podlega cigłym zmianom. Programy powstajce na 
bazie duych przedsiwzi  (na przykład na bazie programu rozpowszechnianego naziemnie - 
Telewizji POLSAT czy TVN) lub programy stanowice element tzw. bukietu cyfrowego 
(CANAL +) maj  najwi ksze szanse na trwałe zapisanie si w wiadomoci odbiorców. Maj 
te  znacznie łatwiejsz drog  do zdobycia widowni ze wzgldu na stabilne ródło 
finansowania oraz wsparcie w postaci silnej, znanej marki. 



IV. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako organ koncesyjny  

84 

4.7 Operatorzy sieci telewizji kablowych - główny dystrybutor tych programów 
satelitarnych - poszukuj kanałów polskojzycznych, za które nie trzeba płaci nadawcom. 
Niszowe, wsko wyspecjalizowane programy nie mog jednak liczy na przychody z reklam, 
w stopniu pozwalajcym na zwrot kosztów produkcji. Z tego wzgldu, a take z powodu stale 
kurcz cego si rynku reklamowego, nadawcy programów satelitarnych, nieposiadajcy 
rezerw inwestycyjnych,  popadaj w problemy finansowe. Dzieje si tak w przypadku, gdy 
ambitnym zamierzeniom programowym, nie odpowiadaj mo liwo ci finansowe lub gdy 
projekt biznesowo nie został do koca przemylany i opierał si na optymistycznych 
prognozach, bez uwzgldnienia kosztów promocji i okresu inwestowania w produkcj.  

Nadawcy, którzy nie potrafi zapewni ci gło ci emisji programu, poszukuj 
inwestorów, wystpuj c do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  o wyraenie zgody na 
zmiany własnociowe. Kłopoty takie przeywały w 2003 roku spółki, posiadajce koncesje na 
nadawanie programu telewizyjnego: Tele 5, TV CENTRUM, TV PILOT.  

Koszty zwi zane z produkcj programu telewizyjnego stanowi równie  barier  
rozwoju społeczno-religijnych kanałów satelitarnych.  

Emisj  sygnału zawiesiła Telewizja Niepokalanów, za poziom nowego programu 
telewizyjnego TRWAM mona okreli  jako nieprofesjonalny, ze wzgldu na form i rodki 
przekazu. 

Zjawisko fluktuacji telewizyjnych programów satelitarnych mona uzna za naturaln 
drog  poszukiwania sposobu dotarcia, poprzez wskie specjalizacje kanałów tematycznych, 
do „niszowej” grupy odbiorców. Mona te  uzna   za uzupełnienie podstawowej działalnoci 
nadawców, pozwalajce na wykorzystanie istniejcych bibliotek programowych, potencjału 
organizacyjnego i technicznego. Programy satelitarne stanowi rodzaj eksperymentów 
programowych, otwierajcych drog ku interaktywnej telewizji, która nie nadaje programu w 
tradycyjnym rozumieniu, lecz zachca widza do kontaktu i zabawy z twórcami programu. 

Wydanie koncesji na nadawanie programu satelitarnego nie jest zwi zane z 
dokonaniem rezerwacji czstotliwo ci, a wi c nie opiera si na wykorzystaniu tzw. „dobra 
rzadkiego” i nie ogranicza moliwo ci wydania innej koncesji. Krajowa Rada Radiofonii i 
Telewizji wyra ała, na wniosek nadawcy, zgod na czasowe zawieszenie emisji niektórych 
programów. Przyjła tak e rezygnacj z próby uruchomienia przez spółk RMF sp. z o.o. 
programu rozrywkowego RMF TV, uchylajc koncesj na prob  wnioskodawcy. 

 

4.8 Cofni ciem koncesji zakoczyło si  istnienie naziemnego nadawcy lokalnego pod 
nazw  AMBER TV w Sopocie.  

Ograniczone warunki techniczne oraz brak realnych moliwo ci finansowania 
programu od pocztku wydania koncesji były przyczyn trudnoci nadawcy. W 1999 roku 
spółka AMBER TV zwróciła si do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o wyraenie zgody 
na nabycie wikszo ciowych udziałów przez spółk Telewizja Familijna S.A. oraz o 
retransmisj programu Telewizja Niepokalanów PULS, którego jest producentem. Po 
ogłoszeniu upadłoci przez spółk Telewizja Familijna S.A. zawieszono take emisj  
programu za pomoc stacji nadawczej AMBER TV.  

Prezes URTiP wniósł do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wniosek o cofnicie 
koncesji z powodu braku opłat za uytkowanie kanału telewizyjnego. 

 

4.9 Systematycznie rozwija si rynek lokalnych programów przeznaczonych do 
rozpowszechniania w sieciach telewizji kablowej. Z inicjatyw tworzenia programu w 
sieciach kablowych wystpuj  do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji róne podmioty: 
osoby fizyczne, spółki, orodki kultury, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe. W 
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okresie sprawozdawczym Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydała 30 nowych koncesji 
na rozpowszechnianie programów w sieciach kablowych. 

Podobnie jak w przypadku satelitarnych programów telewizyjnych, nie wszystkie 
programy w sieciach kablowych przetrzymuj prób  czasu i zyskuj stałe ródło 
finansowania. Dlatego te Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, na wniosek nadawców, 
wyraziła zgod na zawieszenie emisji 10 programów, uchyliła 7 koncesji oraz dokonała 
cofni cia 3 koncesji. 

 

Post powania w ramach ponownego udzielenia koncesji na nadawanie naziemnych 
programów telewizyjnych 

 

4.10 Ogłoszenie w sprawie moliwo ci uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu 
telewizyjnego za pomoc sieci 63 nadajników, obecnie uytkowanych przez Telewizj 
POLSAT, ukazało si 18 marca 2003 roku. 

W zwi zku z ogłoszeniem wpłynł jeden wniosek złoony przez dotychczasowego 
nadawc – spółk  „Telewizja POLSAT” S.A. 

26 listopada 2003 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjła uchwał  o 
udzieleniu koncesji spółce „Telewizja POLSAT” S.A. na program telewizyjny, o charakterze 
uniwersalnym tzn. zawierajcy ró ne gatunki i formy telewizyjne oraz pokazujcy ró norodn  
problematyk. 

27 lutego 2004 roku Przewodniczcy KRRiT, po dokonaniu uzgodnienia warunków 
technicznych rozpowszechniania programu z Prezesem Urzdu Regulacji Telekomunikacji i 
Poczty, wydał decyzj w sprawie udzielenia koncesji spółce „Telewizja POLSAT” S.A. 

Koncesja okrela, zgodnie z deklaracj przedstawion we wniosku, minimalny udział 
w programie audycji informacyjnych, publicystycznych, edukacyjnych i poradniczych oraz 
filmów dokumentalnych. 

Zasi g ludnociowy koncesji wynosi 32,5 mln mieszkaców Polski (85,2 % ludnoci). 

 

4.11 14 padziernika 2003 roku ukazało si ogłoszenie w sprawie moliwo ci uzyskania 
koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego za pomoc sieci nadajników, obecnie 
u ytkowanych przez spółki TVN sp. z o.o. i Telewizja WISŁA sp. z o.o. Ogłoszenie 
stanowiło podstaw do składania wniosków o uzyskanie koncesji na rozpowszechnianie 
programu o charakterze uniwersalnym za pomoc sieci 32 nadajników. 

W zwi zku z ogłoszeniem wpłynł jeden wniosek złoony przez spółk TVN 
sp. z o.o.4 marca 2004 roku Krajowa Rada przyjła uchwał  o udzieleniu koncesji spółce 
TVN sp. z o.o. na program telewizyjny, o charakterze uniwersalnym, tzn. zawierajcy ró ne 
gatunki i formy telewizyjne oraz pokazujcy ró norodn  problematyk. 

 

4.12 16 grudnia 2003 roku ukazało si ogłoszenie w sprawie moliwo ci uzyskania 
koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze społeczno-religijnym 
za pomoc sieci 8 nadajników, obecnie uytkowanej przez Prowincj Zakonu Braci 
Mniejszych Konwentualnych (nadawc programu pod nazw Telewizja Niepokalanów 
PULS). 
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Ogłoszenie stanowiło równie podstaw do składania wniosków o uzyskanie koncesji 
na rozpowszechnianie dwugodzinnych programów uniwersalnych o tematyce lokalnej za 
pomoc  kanałów telewizyjnych, wykorzystywanych dotychczas przez: 

Nazwa dotychczasowego nadawcy Nazwa programu Lokalizacja stacji 
Stowarzyszenie Telewizyjne LUBA TV LUBA  Luba  
Vigor - Telewizja Gorzów sp. z o.o. TV VIGOR Gorzów Wlkp. 
BRYZA Telewizja Regionalna sp. z o.o. TV BRYZA Koszalin, Szczecin 
Tadeusz Dbrowski Studio NTL Radomsko 
Telewizja Regionalna Zagłbia Miedziowego 
sp. z o.o. 

TV LEGNICA Głogów, Legnica, Lubin 

Telewizja Dolnol ska sp. z o.o. 
TELEWIZJA 

DOLNO L SKA 
Opole, widnica, 

Wrocław 
Telewizja Zielona Góra sp. z o.o. TV ZIELONA GÓRA Zielona Góra 
Prywatna Telewizja AVAL sp. z o.o. Telewizja AVAL Jelenia Góra 

Koncesje umoliwiaj  równie  rozprowadzanie programów innych krajowych 
nadawców naziemnych, których sygnał nie jest dostpny drog  naziemn, na obszarze 
obj tym zasi giem stacji nadawczej, rozprowadzajcej program (w przypadku Lubania moe 
to by  równie  krajowy nadawca satelitarny). 

W zwi zku z punktem ogłoszenia, dotyczcym koncesji na rozpowszechnianie 
programu telewizyjnego o charakterze społeczno-religijnym wpłynł jeden wniosek złoony 
przez spółk Telewizja PULS sp. z o.o. (bd c  własnoci  dotychczasowego nadawcy 
Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych). 

Wnioski o uzyskanie koncesji na rozpowszechnianie programów uniwersalnych o 
tematyce lokalnej złoyła spółka Telewizja ODRA sp. z o.o. (we wszystkich ogłoszonych 
lokalizacjach z wyjtkiem lokalizacji w Lubaniu, gdzie o koncesj wyst piła spółka Telewizja 
LUBA  – BOLESŁAWIEC sp. z o.o.). O koncesj na nadawanie programu w Radomsku 
wyst piła równie  spółka NTL-TED sp. z o.o. (bd ca współwłasnoci  dotychczasowego 
nadawcy). 

 

Rozszerzenie koncesji o nowe kanały telewizyjne, zmiany techniczne koncesji 
naziemnych oraz postpowanie o cofni cie koncesji 

 

4.13 W roku sprawozdawczym Przewodniczcy KRRiT wydał 3 decyzje w sprawie 
rozszerzenia koncesji naziemnych o nowe kanały telewizyjne. 

Nr koncesji Nazwa nadawcy  
(nazwa programu) Tre  decyzji 

przyrost 
odbiorców 

[tys.] 

0093/94-T 
Prowincja Zakonu Braci 

Mniejszych Konwentualnych 
(Telewizja Niepokalanów PULS) 

Rozszerzenie koncesji o stacj w 
Bielsku-Białej (kanał 27) 

235 

235/99-T TVN sp. z o.o. (TVN) 
Rozszerzenie koncesji o stacj w 
Gdyni (kanał 42) 

94 

 
 

Rozszerzenie koncesji o stacj w 
Suwałkach (kanał 41) 

67 

 

4.14 Ogłoszenie z 16 grudnia 2003 roku stanowiło równie podstaw do zło enia 
wniosków o udzielenie lub rozszerzenie koncesji  na rozpowszechnianie programu 
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telewizyjnego za pomoc stacji nadawczej, zlokalizowanej w Szczecinie (kanał 40, 
ERP=1kW). 

W zwi zku z tym punktem ogłoszenia wpłynły 3 wnioski zło one przez: Łukasza 
Borowieckiego, Prowincj Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych i spółk Telewizja 
PULS sp. z o.o. 

 

4.15 Decyzje w sprawie zmian naziemnych koncesji telewizyjnych: 

Nr koncesji Nazwa nadawcy  
(nazwa programu) Tre  decyzji 

przyrost 
odbiorców 

[tys.] 

0003 
Telewizja POLSAT S.A. 

(POLSAT) 
Podniesienie ERP stacji w 
Krakowie 

961 

  

Zmiana lokalizacji stacji w 
Ciechanowie, Giycku, Zielonej 
Górze/Jemiołowie (wraz z 
podniesieniem ERP), zmiana 
wysoko ci zawieszenia anteny w 
Białymstoku i na Górze Jawor 

227 

  

Zmiana lokalizacji stacji ze 
Starachowic na obiekt RTCN 
Przysucha/Kozłowiec wraz ze 
zwi kszeniem ERP 

215 

  
Zmiana lokalizacji stacji 
nadawczej z Wodzisławia l. do 
Rybnika 

 

  

Przeniesienie stacji z obiektu 
Katowice/Bytków do 
Katowice/Kosztowy wraz z 
podniesieniem ERP 

327 

0093/94-T 
Prowincja Zakonu Braci 

Mniejszych Konwentualnych 
(Telewizja Niepokalanów PULS) 

Zmiana lokalizacji stacji w Łodzi, 
Gorlicach, Opolu  

0090/94-T 
Stowarzyszenie Telewizyjne 

LUBA  (TV LUBA ) 
Zmiana wysokoci zawieszenia 
anteny stacji w Lubaniu 

6 

0103/94-T 
Telewizja Regionalna Zagłbia 

Miedziowego sp. z o.o. 
(TV LEGNICA) 

Zmiana lokalizacji stacji w 
Głogowie 86 

198/96-T 
Telewizja WISŁA sp. z o.o. 

(TVN Południe) 
Podniesienie mocy stacji 
nadawczej w Kielcach 

73 

237/99-T 
TVN sp. z o.o. 

(TVN - WARSZAWA) 
Zmiana kanału z 21 na 33 stacji w 
Warszawie 

 

  
Zwi kszenie ERP stacji w 
Warszawie 

217 

238/99-T TVN - ŁÓD  
Zamiana kanału z 26 na 21 stacji 
w Łodzi 

 

 

4.16 Decyzj  Nr DK-026/2004 z 30 stycznia 2004 roku Przewodniczcy KRRiT cofn ł 
spółce AMBER TV sp. z o.o. koncesj na rozpowszechnianie programu pod nazw AMBER 
TV w zwi zku z zaprzestaniem emisji programu oraz nieuiszczaniem opłat za u ywanie 
cz stotliwo ci. Nadawca został poinformowany o wszczciu postpowania o cofnicie 
koncesji i mimo wezwania Przewodniczcego KRRiT nie udzielił wyjanie . 
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Nowe koncesje na nadawanie satelitarnych programów telewizyjnych, zmiany koncesji 
istniej cych oraz uchylenie koncesji 

 

4.17 W roku sprawozdawczym Przewodniczcy Krajowej Rady wydał 8 koncesji na 
satelitarne rozpowszechnianie programu telewizyjnego: 

Nr koncesji Nazwa nadawcy (nazwa programu) Charakter programu 

288/2003-T TELESTAR sp. z o.o. (iTV) 
rozrywkowy 

290/2003-T TVN - 24 sp. z o.o. (TVN METEO) 
po wi cony zjawiskom pogodowym 

292/2003-T SŁU EWIEC - Tory Wycigów Konnych 
w Warszawie sp. z o.o. (HIPIKA TV) po wi cony sportom konnym 

296/2003-T KINO POLSKA TV sp. z o.o.  
(KINO POLSKA) filmowy 

297/2004-T Telewizja POLSAT S.A.  
(POLSAT SPORT) sportowy 

298/2004-T Telewizja POLSAT S.A. (POLSAT 2) 
uniwersalny 

299/2004-T TVN sp. z o.o. (TVN INTERNATIONAL) 
uniwersalny 

300/2004-T TVN TURBO sp. z o.o. (TVN TURBO) 
motoryzacyjny 

 

Przewodniczcy KRRiT wydał spółce POLSAT CYFROWY S.A. koncesj 
Nr 294/2003-RB na satelitarne bezprzewodowe rozprowadzanie programów (Polsat, TV 4, 
Telewizja Niepokalanów PULS, TELE 5 i RMF FM). 

Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynły równie  3 wnioski o udzielenie 
koncesji na satelitarne rozpowszechnianie programu telewizyjnego: 

Data wniosku Nazwa wnioskodawcy 
(nazwa programu) Charakter programu 

09.10.2003 4fun.tv. sp. z o.o. (4fun.tv) rozrywkowy 

06.11.2003 CANAL+ Cyfrowy sp. z o.o. (MiniMini) program dla dzieci 

11.12.2003 
Telewizja POLSAT S.A. 

(POLSAT ZDROWIE I URODA) 
po wi cony zdrowiu i tematyce 

medycznej 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 5 lutego 2004 roku, przyjła uchwał  o 
udzieleniu koncesji na rozpowszechnianie programu pod nazw 4fun.tv. Decyzja w sprawie 
udzielenia koncesji zostanie wydana po podjciu uchwały w sprawie szczegółowych zapisów 
(zapisy programowe, reklamowe, dotyczce struktury udziałowej, sprawozdawczoci 
finansowej) oraz po dokonaniu uzgodnienia warunków technicznych rozpowszechniania 
programu z Prezesem Urzdu Regulacji Telekomunikacji i Poczty. 

 

4.18 W zwi zku z wyrokiem Naczelnego Sdu Administracyjnego z 24 padziernika 2002 
roku w sprawie postanowie w koncesji spółki „Radio Muzyka Fakty” sp. z o.o., po 
uzyskaniu zgody nadawców, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dokonała zmian, 
dotycz cych koniecznoci uzyskania zgody na dokonanie zmian struktury 
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udziałowej/akcyjnej spółki, bd cej nadawc oraz w zakresie uprawnie kontrolnych KRRiT, 
w nastpuj cych koncesjach: 

Nr koncesji Nazwa nadawcy (nazwa programu) 

244/99-T CANAL+ Cyfrowy sp. z o.o. (ALE KINO) 

245/99-T CANAL+ Cyfrowy sp. z o.o. (MINIMAX) 

246/2000-RB CANAL+ Cyfrowy sp. z o.o. (CYFRA+) 

276/2002-T Ponadregionalna Telewizja PULS sp. z o.o. (CZAS) 

277/2002-T ANTENA 2 sp. z o.o. (PILOT) 

281/2002-T GRUPA MULTIMEDIA sp. z o.o. (TELEWIZJA CENTRUM) 

283/2002-T CANAL+ Cyfrowy sp. z o.o. (CANAL+POLSKA) 

284/2002-T CANAL+ Cyfrowy sp. z o.o. (CANAL+POLSKA ÓŁTY) 

285/2002-T CANAL+ Cyfrowy sp. z o.o. (CANAL + POLSKA NIEBIESKI SPORT) 

 

4.19 W roku sprawozdawczym Przewodniczcy KRRiT wyraził zgod na zawieszenie, do 
15 grudnia 2003 roku, emisji programu satelitarnego TELEWIZJA CENTRUM.  

Przewodniczcy KRRiT wyraził równie zgod  na skrócenie minimalnego czasu 
nadawania do 8 godzin na dob. Wskutek kolejnego wniosku Przewodniczcy KRRiT wyraził 
zgod  na zawieszenie do 30 marca 2004 roku emisji programu satelitarnego TELEWIZJA 
NIEPOKALANÓW II. Spółka ANTENA 2 sp. z o.o. nadawca programu PILOT, uzyskała 
zgod  Przewodniczcego KRRiT na nabycie udziałów przez podmiot zagraniczny. 

 

4.20 23 lutego 2004 roku Przewodniczca KRRiT wydała decyzj w sprawie uchylenia, na 
wniosek strony, koncesji Nr 274/2002-T, wydanej na rozpowszechnianie programu RMF TV. 

 

Realizacja przez nadawców naziemnych i satelitarnych programów telewizyjnych 
obowi zku corocznego składania sprawozda finansowych do Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji 

 

4.21 Na podstawie art. 37a ustawy o radiofonii i telewizji Krajowa Rada w okresie 
sprawozdawczym monitorowała realizacj obowi zku składania rocznych sprawozda 
finansowych przez nadawców telewizyjnych. 

Obligacja ta dotyczy wszystkich nadawców niezalenie od ich formy prawnej. 

Forma prawna podmiotu Liczba podmiotów 
Spółki prawa handlowego 18 
Instytucje kocielne 1 
Osoby fizyczne 1 
Uczelnie wysze 1 
Inne podmioty 1 
Razem: 22 

Pomimo wezwa Przewodniczcego KRRiT, spółka AMBER TV sp. z o.o. (koncesja 
Nr 242/99-T, cofnita decyzj z 30 stycznia 2004 roku) nie przekazała sprawozdania 
finansowego.  
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Nowe koncesje na nadawanie programów telewizyjnych i radiowych w sieciach telewizji 
kablowej, zmiany istniej cych koncesji oraz zawieszenie emisji programów 

 

4.22 Przewodniczcy KRRiT wydał 30 koncesji na rozpowszechnianie programów w 
sieciach kablowych. Koncesje otrzymały: 

• osoby fizyczne - 16 koncesji,  

• spółki z ograniczon odpowiedzialnoci  – 7 koncesji,  

• stowarzyszenie - 1 koncesj,  

• spółdzielnie mieszkaniowe - 6 koncesji. 

W 2003 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zorganizowała 5 spotka z 
wnioskodawcami ubiegajcymi si  o koncesje na rozpowszechnianie programów w sieciach 
kablowych. Spotkania z wnioskodawcami pozwalaj Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji 
lepiej pozna rodowisko operatorów kablowych oraz podmiotów ubiegajcych si  o 
koncesje. 

Koncesje na rozpowszechnianie programów w sieciach kablowych w okresie 
sprawozdawczym otrzymały nastpuj ce podmioty: 

Nr koncesji Nazwa nadawcy Adres siedziby Nr zezw. 
URTiP 

Nazwa 
operatora 

Adres stacji 
czołowej 

TK-0003/03 Bogdan Miszczak ul. Grunwaldzka 20 
38-460 Jedlicze 

242/02 Karpacka 
Telewizja 
Kablowa  
sp. z o.o. 

ul. Bohaterów 
Westerplatte (ZBR) 

Krosno 

TK-0004/03 Joanna Krystyna 
Osiak-

Kazanowska 

ul.Krasi
ń
skiego 8 m 2 

26-110 SkarŜ ysko-
Kamienna 

459/02 Telewizja 
Kablowa DAMI 

sp. z o.o. 

ul. Spółdzielcza 34 A   
SkarŜ ysko-Kamienna 

TK-0005/03 Zakładowa 
Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 
Cementowni 

OŜ arów 

ul. Stodolna 5C 
27-530 OŜ arów 

236/02 Zakładowa 
Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 
Cementowni 

OŜ arów 

Os. Wzgórze bl. 40 
OŜ arów 

TK-0006/03 Robert Stanisław 
Utkowski 

ul. Jastrzę bia 8 m 60 
26-600 Radom 

474/02 Telewizja 
Kablowa DAMI 

sp. z o.o. 

ul. ś eromskiego 75 
Radom 

472/02 Telewizja 
Kablowa DAMI 

sp. z o.o. 

ul. Ofiar Katynia 15 
Rzeszów 

066/98 Telewizja 
Kablowa DAMI 

sp. z o.o. 

ul. Pelczara 1A 
Rzeszów 

TK-0007/03 Tadeusz 
Rogoyski 

ul. Słowackiego 
24/68 

35-060 Rzeszów 

471/02 Telewizja 
Kablowa DAMI 

sp. z o.o. 

ul. Orzeszkowej 2 
Rzeszów 

TK-0008/03 Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
Lokatorsko-

Własnoś ciowa 
„Pionier” 

ul. Daszy
ń
skiego 23 

11-400 Kę trzyn 
 

78-
1/2001/ 
Z(3)/02 

TP S.A. 
Obszar TP S.A. 
w Olsztynie 
ul. Piłsudskiego 

63 
Olsztyn 

ul. Daszy
ń
skiego 23 

K ę trzyn 

TK-0009/03 Stanisław 
Józefowicz 

Osiedle Zachód 
B18/F4 

73-110 Stargard 
Szczeci

ń
ski 

176/02 KabelTon  
sp. z o.o. 

ul. Bolesława 
Chrobrego 25  

Stargard Szczeci
ń
ski 
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TK-0010/03 Spółdzielnia 
DOLSAT 

ul. Lipowa 4a 
97-400 Bełchatów 

80/02 Spółdzielnia 
DOLSAT 

Os. Dolnoś l ą skie 
131/45 

Bełchatów  
TK-0011/03 Agencja Reklamy 

i Promocji 
„DAMI”  
sp. z o.o 

ul. Krótka 24a 
58-500 Jelenia Góra 

147/98 Telewizja 
Kablowa DAMI 

sp. z o.o. 

ul. Wrocławska 26 
Legnica 

TK-0012/03 Agencja Reklamy 
i Promocji 
„DAMI” 
sp. z o.o. 

ul. Krótka 24a 
58-500 Jelenia Góra 

470/02 Telewizja 
Kablowa DAMI 

sp. z o.o. 

ul. Krótka 24a 
Jelenia Góra 

TK-0013/03 Telewizja 
Miejska Gorzów 

sp. z o.o. 

ul. Fabryczna 71 
66-400 Gorzów 
Wielkopolski 

223/98 KabelTon  
sp. z o.o. 

ul. Kosynierów 
Gda

ń
skich 51 

Gorzów Wielkopolski  
TK-0014/03 Dobre Radio  

sp. z o.o. 
ul. Rojna 50E/26 

91-134 Łódź  
097/94 TOYA  

sp. z o.o. 
ul. Umi

ń
skiego 10 

Łódź  
TK-0015/03 Wioletta 

Wojciechowska-
Rybczy

ń
ska 

ul. Mennicka 1/3 
58-100 

Ś
widnica 

096/98 SATKABEL  
sp. z o.o. 

ul. Kasztela
ń
ska 86 

Wałbrzych 

TK-0016/03 GRYFNET  
sp. z o.o. 

ul. Koralowa 27 
71-220 Szczecin 

52/03 GRYFNET  
sp. z o.o. 

ul. Witkiewicza 39 
Szczecin 

TK-0017/03 Sylwester 
Ulanowski 

ul. Chopina 5 
09-500 Gostynin 

094/02 Telewizja 
Kablowa 

VECTRA S.A. 

ul. Parkowa 32 
Gostynin 

TK-0018/03 Robert Stanisław 
Utkowski 

ul. Jastrzę bia 8 m 60 
26-600 Radom 

139/03 Telewizja 
Kablowa DAMI 

sp. z o.o. 

ul. Olszewskiego 2B 
Oś wi ę cim 

167/99 UPC Telewizja 
Kablowa  
sp. z o.o. 

ul. Zwycię stwa 1B 
Oleś nica 

TK-0019/03 Roman Rybak ul. Młynarska 4 B 
56-400 Oleś nica 

088/02 UPC Telewizja 
Kablowa  
sp. z o.o. 

ul. Mickiewicza 23 
Syców 

TK-0020/03 Program Lokalny 
TV Polkowice  

sp. z o.o. 

ul. Browarna 16 
59-100 Polkowice 

114/02 Telewizja 
Kablowa 

VECTRA S.A 

ul. Ratowników 2 
Polkowice 

TK-0021/03 Spółdzielnia 
Mieszkaniowa w 

Wę growie 

ul. ś eromskiego 7 
07-100 Wę grów 

70/03 Spółdzielnia 
Mieszkaniowa w 

W ę growie 

ul. Słowackiego 15 
W ę grów 

TK-0022/03 Stowarzyszenie 
Miastecka 
Telewizja 
Kablowa 

ul. Długa 10 
77-200 Miastko 

18/02 Stowarzyszenie 
Miastecka 
Telewizja 
Kablowa 

ul. Długa 10  
Miastko 

315/02 AUTOMATIC 
SERWIS 
sp. z o.o. 

ul. Szarych Szeregów 
23 B 

Inowrocław 
313/02 AUTOMATIC 

SERWIS 
sp. z o.o. 

ul. Nowowiejskiego1 
Konin 

310/02 AUTOMATIC 
SERWIS 
sp. z o.o. 

ul. Wyspia
ń
skiego 

10A 
Brodnica 

314/02 AUTOMATIC 
SERWIS 
sp. z o.o. 

ul. Chrobrego 16 
Nakło 

309/02 
 
 

AUTOMATIC 
SERWIS 
sp. z o.o. 

ul. Bema 5 
Szubin 

TK-0023/03 AUTOMATIC 
SERWIS  
sp. z o.o. 

ul.Wyspia
ń
skiego 

10 A 
87-300 Brodnica 

312/02 AUTOMATIC 
SERWIS 
sp. z o.o. 

ul. Piastowska 5 
Trzemeszno 
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311/02 AUTOMATIC 
SERWIS 
sp. z o.o. 

ul. Dreckiego 19 
Gniewkowo 

162/03 Przedsię biorstwo 
WielobranŜ owe 

MARTON 
Mariusz 

Trą bczy
ń
ski 

ul. Nowa 15 
Golub Dobrzy

ń
  

106/98 Przedsię biorstwo 
WielobranŜ owe 

MARTON 
Mariusz 

Trą bczy
ń
ski 

ul. Mły
ń
ska 7 

Chełmno  

94/98 Przedsię biorstwo 
WielobranŜ owe 

MARTON 
Mariusz 

Trą bczy
ń
ski 

ul. Sikorskiego 30  
ChełmŜ a 

33/98 Przedsię biorstwo 
WielobranŜ owe 

MARTON 
Mariusz 

Trą bczy
ń
ski 

ul. Mogile
ń
ska 1 

Barcin 

27/98 Przedsię biorstwo 
WielobranŜ owe 

MARTON 
Mariusz 

Trą bczy
ń
ski 

ul. Okrę Ŝ na 3  
Piechcin  

122/98 Przedsię biorstwo 
WielobranŜ owe 

MARTON 
Mariusz 

Trą bczy
ń
ski 

ul. Spółdzielcza 5 
Łabiszyn 

238/02 Przedsię biorstwo 
WielobranŜ owe 

MARTON 
Mariusz 

Trą bczy
ń
ski 

ul. Fosa Jagiello
ń
ska 

10 
Kowalewo  
Pomorskie 

TK-0024/03 Mariusz Jerzy 
Trą bczy

ń
ski 

ul.ś eromskiego 
32 m 33 

87-400 Golub-
Dobrzy

ń
 

201/02 Przedsię biorstwo 
WielobranŜ owe 

MARTON 
Mariusz 

Trą bczy
ń
ski 

ul. Główna 6 
Jabłonowo Pomorskie 

TK-0025/03 Barbara Józefa 
Smarczewska 

ul. Brzegowa 5 A 
57-100 Strzelin 

111/02 Telewizja 
Kablowa 

VECTRA S.A 

ul. Jana Pawła II 23 
Strzelin 

TK-0026/03 Białogrodzka 
Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

ul. Kochanowskiego 
26 

78-200  Białogard 

273/02 Białogrodzka 
Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

ul. Kochanowskiego 
26 

78-200  Białogard 
TK-0001/04 Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 
Własnoś ciowo-

Lokatorska 
„DOM” 

ul. 11-go Listopada 
8/12 

74-320 Barlinek 

wew. 
U 03/03 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
Własnoś ciowo-

Lokatorska 
„DOM” 

ul. 11-go Listopada 7 
Barlinek 

TK-0002/04 Adam Tadeusz 
Przybyłowski 

ul. Armii Krajowej 
57E/10 

83-110  Tczew 

011/01 ZHU Telekab 
Adam 

Przybyłowski 

ul. Jagiello
ń
ska 55 

Tczew 

TK-0003/04 Adam Tadeusz 
Przybyłowski 

ul. Armii Krajowej 
57E/10 

83-110  Tczew 

011/01 ZHU Telekab 
Adam 

Przybyłowski 

ul. Jagiello
ń
ska 55 

Tczew 
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038/01 Telewizja 
Kablowa Diana 

Sp.j. 

ul. Jana Pawła II 25 
Stalowa Wola 

161/94 Telewizja 
Kablowa Diana 

Sp.j. 

ul. 1000-lecia 8 D 
Nisko 

42/02 Telewizja 
Kablowa Diana 

Sp.j. 

ul. S. Koper 3 
Stalowa Wola 

TK-0004/04 Marek Betleja ul. Górka 16 
37-420 Rudnik 

62/98 Telewizja 
Kablowa Diana 

Sp.j. 

ul. 8 Wrześ nia 
Janów Lubelski 

TK-0005/04 Andrzej Edward 
Szubryt 

ul. Ks. ElŜ biety 33/10 
71-579 Szczecin 

285/93 Szczeci
ń
ska 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

ul. Witkiewicza 37  
Szczecin 

TK-0006/04 Witold Wojak ul. Abrahama 15/10 
84-120 

Władysławowo 

054/03 Zakład 
Instalowania 
Systemów 

Antenowych  
AS-SAT 

ul. Hallera 13 
Władysławowo 

 Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynły 44 wnioski o udzielenie koncesji 
lub o rozszerzenie koncesji na rozpowszechnianie programów. Przewodniczcy KRRiT 
wydał, na podstawie uchwał Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 6 decyzji dotyczcych 
rozszerzenia koncesji o kolejne sieci kablowe: 

• decyzja z 13 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany koncesji nr TK-0003/01 udzielonej 
MEDIA PLUS sp. z o.o. – rozszerzenie o kolejne sieci kablowe, zlokalizowane w 
Lublinie i Gnie nie, 

• decyzja z 13 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany koncesji nr TK-0005/97 udzielonej 
Małopolskiej Telewizji Kablowej S.TAR-TV sp. z o.o. – rozszerzenie o sieci kablowe 
w Tarnowie, Brzesku, Mielcu, Bochni i Dbrowie Tarnowskiej, 

• decyzja z 1 wrzenia 2003 roku w sprawie zmiany koncesji nr TK-0002/02 udzielonej 
Telewizji Miejskiej Stalowa Wola sp. z o.o. – rozszerzenie o kolejn  sie  kablow , 
zlokalizowan w Stalowej Woli, 

• decyzja z 20 listopada  2003 roku w sprawie zmiany koncesji nr TK-0017/00 
udzielonej TELE-TOP sp. z o.o. - rozszerzenie o kolejne sieci kablowe, zlokalizowane 
w W brze nie, Augustowie, Szczytnie, Łodzi, Chełmie, Lublinie, 

• decyzja z 10 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany koncesji nr TK-0013/03 udzielonej 
Telewizji Miejskiej Gorzów sp. z o.o. – rozszerzenie koncesji o sie  kablow  w 
Gorzowie Wielkopolskim, 

• decyzja z 16 stycznia 2004 roku w sprawie zmiany koncesji nr TK-0017/00 udzielonej 
TELE-TOP sp. z o.o. – rozszerzenie o kolejn sie  kablow , zlokalizowan w 
Olsztynie. 

Przewodniczcy KRRiT na wniosek koncesjonariuszy oraz na podstawie uchwał 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wydał 7 decyzji dotyczcych uchylenia koncesji: 

• decyzja z 28 maja 2003 roku w sprawie uchylenia koncesji nr TK-0012/02 udzielonej 
Nyskiemu Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu z siedzib w Nysie, 

• decyzja z 16 lipca 2003 roku w sprawie uchylenia koncesji nr TK-0004/95 udzielonej 
Jerzemu Antoniemu Mielczarkowi z Łodzi, 

• decyzja z 1 wrzenia 2003 roku w sprawie uchylenia koncesji nr TK-0038/94 
udzielonej Marianowi Wachowiczowi z Jeleniej Góry,  
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• decyzja z 1 wrzenia 2003 roku w sprawie uchylenia koncesji nr TK-0012/94 
udzielonej Marianowi Wachowiczowi z Jeleniej Góry, 

• decyzja z 10 padziernika  2003 roku w sprawie uchylenia koncesji nr TK-0017/98 
udzielonej Lubelskiej Telewizji Kablowej sp. z o.o. z siedzib w Gdyni,  

• decyzja z 15 padziernika  2003 roku w sprawie uchylenia koncesji nr TK-0031/95 
udzielonej Henrykowi Kanczkowskienu z Wejherowa, 

• decyzja z 15 padziernika  2003 r. w sprawie uchylenia decyzji koncesyjnej nr TK-
0014/99 udzielonej Media Communications Sp. z o.o. z siedzib w Kaliszu. 

Przewodniczcy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji podpisał take: 

• 10 decyzji dotyczcych zgody na zawieszenie emisji programu (wnioski 
spowodowane były problemami ekonomicznymi koncesjonariuszy oraz zmianami 
parametrów technicznych sieci), 

• 12 decyzji dotyczcych zmian w koncesjach (np. zmiany udziałowców, zmiany adresu 
siedziby koncesjonariusza, czasu emisji programu lub zmiany operatora sieci telewizji 
kablowej), 

• 3 decyzje o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania, 

• 1 decyzj  w sprawie umorzenia postpowania wobec wniosku o udzielenie koncesji na 
wniosek strony, 

• 3 decyzje dotyczce cofni cia koncesji o numerach TK-0017/94, TK-0025/94 i TK-
0001/97, 

• 1 decyzj  w sprawie rozłoenia opłaty koncesyjnej na raty z naliczeniem opłaty 
prolongacyjnej. 

 

Rejestracja programów rozprowadzanych w sieciach telewizji kablowej 

 

4.23 Zgodnie z przepisami ustawy o radiofonii i telewizji Przewodnicz cy KRRiT jest 
organem rejestrujcym programy rozprowadzane w sieciach telewizji kablowej. 

W roku ubiegłym wpłynło do  Krajowej Rady  Radiofonii i Telewizji 345 wniosków 
o rejestracj programów w sieciach telewizji kablowej (najczciej jeden wniosek obejmuje 
wi cej ni  jeden program do rejestracji). 

Przewodniczcy KRRiT wydał 341 postanowie dotycz cych wpisów do rejestru 
programów, rozprowadzanych w sieciach telewizji kablowej. Obecnie istnieje mo liwo  
zarejestrowania ponad 400 rónych programów rozpowszechnianych drog satelitarn.  

W okresie sprawozdawczym wydanych zostało 8 decyzji, dotyczcych pozostawienia 
wniosków bez rozpoznania m.in. ze wzgldu na brak wanych zezwole na eksploatacj sieci 
kablowych, wydawanych przez Urzd Regulacji Telekomunikacji i Poczty. 
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B. RADIO  

 
Wprowadzenie 

 

4.24 Priorytetowym zadaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w 2003 roku, w 
zakresie spraw koncesyjnych było zapewnienie prawnych podstaw do nadawania programów 
radiowych, w zwizku z zakoczeniem siedmioletniego okresu wano ci koncesji dla kolejnej 
grupy podmiotów.  

Stworzenie dotychczasowym nadawcom moliwo ci przyst pienia do procesu 
ponownego udzielenia koncesji wymagało publicznego ogłoszenia czstotliwo ci, na których 
programy te były nadawane. Otworzyło to równie szans do ubiegania si o udzielenie 
koncesji nie tylko funkcjonujcym ju  nadawcom, ale take wszystkim innym podmiotom 
zainteresowanym działalnoci  radiow . W ród nowych wnioskodawców pojawiły si 
zarówno nowe, lokalne inicjatywy, jak i grupy medialne dce do konsolidacji rynku. 
Aktywn  rol  odegrały przede wszystkim spółki Ad.point sp. z o.o. i ESKA S.A. 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stanła przed trudnymi decyzjami, majc do 
wyboru zapewnienie kontynuacji programu przez dotychczasowego nadawc lub stworzenie 
na rynku nowej oferty programowej. W tym kontekcie trzeba było równie uwzgl dni  fakt, 
e wnioski dotychczasowych nadawców lokalnych, szczególnie w zakresie ekonomiczno–

finansowym, wskazywały na trudn sytuacj  tych podmiotów. Determinacja włacicieli 
spółek lokalnych, deklarujcych gotowo  wniesienia rodków finansowych z innej, ju  
pozamedialnej działalnoci, dla zapewnienia dalszego finansowania produkcji i emisji 
programu, pozwoliła na pozytywn ocen  wniosków w tym zakresie.  

 

4.25 Krajowa Rada prowadzc postpowanie w ramach tzw. ponownego udzielania 
koncesji jest zwizana przepisami ustawy o radiofonii i telewizji oraz kodeksu postpowania 
administracyjnego. Z przepisów tych wynika obowizek oceny wniosków, w ramach tego 
post powania, na takich samych zasadach jak wniosku o udzielenie koncesji. Obowi zkiem 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest w uzasadnieniu decyzji rozstrzygaj cych 
post powanie wykaza, dlaczego wniosek jednego podmiotu przewysza wnioski 
konkurencyjne. Zwaywszy na te ograniczenia, niekiedy Krajowa Rada nie mogła, kieruj c 
si  wył cznie zamiarem umoliwienia dotychczasowemu nadawcy dalszej działalnoci, 
udzieli  mu koncesji. Dlatego te mimo wiadomoci, e odmowa udzielenia koncesji 
spowoduje zniknicie z mapy stacji radiowych uznanego przez rodowisko lokalne nadawcy, 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji była zmuszona wyda decyzj  odmown, je li nadawca 
nie był w stanie przedstawi wiarygodnych załoe  na nastpne siedem lat. 

 

4.26 Istotnym problemem w postpowaniu o udzielenie koncesji było take ustalenie, czy 
dotychczasowy nadawca realizował obowizki, wynikaj ce z ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych.  

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS  wnioskowało do Krajowej Rady Radiofonii i 
Telewizji o dopuszczenie do udziału w postpowaniach o ponowne udzielenie koncesji w 
przypadku, gdy zdaniem Stowarzyszenia, dotychczasowi nadawcy nie wnosili stosownych 
opłat lub nie posiadali wanych licencji na nadawanie utworów muzycznych, słownych i 
słowno-muzycznych. 
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Krajowa Rada konsekwentnie odmawiała Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS udziału w 
tych postpowaniach na prawach strony ze wzgldu na fakt, e toczyło si ono w odniesieniu 
do wszystkich wnioskodawców, a nie tylko dotychczasowego koncesjonariusza.  

Ka dorazowo jednak biorc pod uwag informacje składane przez ZAiKS, Krajowa 
Rada Radiofonii i Telewizji prowadziła szczegółowe postpowanie wyjaniaj ce. W 
post powaniu wyjaniaj cym naleało w szczególnoci ustali , jakie były przyczyny 
niepodpisania licencji na nadawanie utworów chronionych przez ZAiKS, czy w czasie 
wykonywania dotychczasowej koncesji wnioskodawca nadawał chronione utwory, nie 
wnosz c opłat z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych. W przypadku sporów s dowych 
mi dzy wnioskodawc o Stowarzyszeniem ZAiKS, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 
zmierzała do ustalenia, czy zapadły prawomocne wyroki, czy były podpisane ugody i czy s 
one realizowane przez wnioskodawc. 

Brak respektowania praw autorskich i pokrewnych stał si jedn  z przyczyn odmowy 
udzielenia koncesji. 

 

4.27 Uznaj c potrzeb stałego rozwoju rynku radiowego, Krajowa Rada Radiofonii i 
Telewizji w okresie sprawozdawczym wydała nowe koncesje o zasi gu lokalnym w tych 
miastach, w których dysponowała przekazanymi przez Prezesa URTiP wolnymi 
cz stotliwo ciami, a wi c w Warszawie, Pabianicach, Głogowie oraz w miejscowoci 
Skomielna Czarna. 

W okresie sprawozdawczym zakoczyły si  tak e postpowania zapocztkowane w 
2002 roku, dotyczce rozszerzenia koncesji o nowe stacje nadawcze. Nowe czstotliwo ci 
otrzymali nadawcy lokalni i diecezjalni (programy społeczno-religijne) oraz nadawca 
ponadregionalny (Radiostacja). 

W połowie ubiegłego roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zakoczyła przegld 
cz stotliwo ci radiowych, znajdujcych si  w jej dyspozycji, postanawiajc przeznaczy je 
cz ciowo jako podstaw do rozwoju nadawców ogólnokrajowych i ponadregionalnych, a 
tak e nadawców realizujcych wyspecjalizowane programy muzyczne (muzyka klasyczna lub 
jazzowa) i dla nadawców lokalnych. 

Nowe czstotliwo ci przekazane przez Prezesa URTiP dały take podstaw do 
ogłoszenia o moliwo ci uzyskania koncesji na program lokalny dla mniejszoci kaszubskiej 
w Mechowie i Szemudzie oraz dla rodowiska akademickiego w Kielcach. 

 

4.28 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, w porozumieniu z Prezesem URTiP, 
dokonywała zmian warunków technicznych, okrelonych  w koncesjach radiowych, w celu 
poprawy jakoci i zasi gu sygnału. Zmiany takie s wynikiem indywidualnych wystpie  
nadawców, którzy poszukuj lepszych rozwiza  technicznych, tak aby dotrze do jak 
najwi kszej grupy odbiorców. Wi e si  to niekiedy z postulatem zmiany obszaru nadawania, 
który został okrelony w koncesji, poprzez przeniesienie stacji nadawczej do duego miasta, 
dotychczas nieobjtego zasigiem programu. Nadawcy czsto argumentowali swoje wnioski 
potrzeb zwi kszenia konkurencyjnoci na rynku reklamy lokalnej. W takich przypadkach 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji odmawiała zmiany koncesji uznaj c, e przeniesienie 
nadajnika nie stanowi jedynie o zmianie technicznych parametrów stacji nadawczej, lecz 
wpływa na zmian charakteru programu i grupy jego odbiorców, pozbawiajc lokaln  
społeczno  rozgło ni radiowej. 

Niekiedy powodem wnioskowanych zmian technicznych były wzgldy ekonomiczne. 
Po znacznej podwyce opłat wprowadzonych przez spółk TP Emitel, nadawcy decydowali 
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si  na zmian lokalizacji nadajnika, rezygnujc z usług operatorskich, nawet gdy skutkiem tej 
zmiany było zmniejszenie zasigu programu i ograniczenie liczby jego odbiorców. 

 

4.29 Zmiany koncesji w okresie sprawozdawczym dotyczyły nie tylko spraw technicznych. 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dokonywała na wniosek nadawców zmian w strukturze 
własnociowej koncesjonowanych podmiotów. Znaczna liczba rozgłoni radiowych, 
wchodz ca w skład grup kapitałowych AGORA, ESKA, Ad.point oraz Multimedia, podjła 
kroki zmierzaj ce do budowy silnych marek i wzmocnienia swojej pozycji na rynkach 
reklamowych.  

Tworzeniu nowego, jednolitego wizerunku i podstaw do prowadzenia zintegrowanych 
kampanii promocyjnych posłuyło nadanie wspólnej nazwy programom lokalnym. Tak wic 
Agora wprowadziła, za zgod Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, stały człon do nazw 
swoich stacji  „Złote Przeboje” lub „Blue”.  

Stacje, które po przekształceniach własnociowych lub w wyniku zawarcia umowy 
franchisingowej włczyły si  do grupy ESKA, wprowadzały do swojej nazwy człon 
identyfikuj cy z t  grup  lub now  mark  rozwijaj cego si równolegle z projektem ESKA 
formatu GOLD.  

Grupa Ad.point, chcc wykorzysta sukces w słuchalnoci osi gni ty przez Radio 
Planeta z Bytomia, postanowiła budowa w oparciu o t mark  pozycj  swojej stacji lokalnej 
w Krakowie.  

Ujednolicenie marki towarzyszyło take powstaniu na bazie trzech stacji lokalnych w 
Krakowie, Warszawie i Szczecinie nowej oferty programowej – RMF Classic, realizowanej 
przez grup Multimedia. Ta grupa rozpoczła tak e budow innego projektu radiowego pod 
nazw  RMF MAXXX, gdzie pierwsz stacj  o tej nazwie jest dawne Radio Region z 
Krakowa. 

Stacje diecezjalne i archidiecezjalne dokonywały zmiany nazwy w zale no ci od 
zawieranych bd  rozwi zywanych umów programowo - reklamowych ze spółk 
producenck PLUS. Usamodzielniajce si  stacje społeczno – religijne przybierały własne 
nazwy. Stacje wchodzce do spółki producenckiej zmieniały nazw programu, dodajc człon 
PLUS. 

Wszyscy nadawcy wystpuj cy o zmian nazwy złoyli deklaracje, e zmiana ta nie 
wpłynie negatywnie na realizacj warunków programowych koncesji. 

 

4.30 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji pozytywnie rozpatrzyła tak e kilka wniosków o 
podwy szenie okrelonego w koncesji limitu reklam dla stacji lokalnych. Naley to oceni  
jako pozytywn tendencj wzmacniania si pozycji nadawców lokalnych, przy jednoczesnym 
nieznacznym rozwoju potencjału reklamowego na rynkach lokalnych. Jednak skala tego 
zjawiska jest zbyt mała aby uzna je za symptom poprawy udziału reklamy radiowej w tym 
segmencie. Mona było take zaobserwowa odwrotn  tendencj – jedna ze stacji 
akademickich zrezygnowała całkowicie z prawa do nadawania reklam, chc c w ten sposób 
uzyska argument do negocjowania, ze  Stowarzyszeniem ZAiKS, wysokoci tantiem. 

Z rynku reklamowego nie korzystaj tak e podmioty, które uzyskały status nadawcy 
społecznego. W okresie sprawozdawczym o nadanie tego statusu wystpiły trzy podmioty 
ko cielne. Dzi ki tym decyzjom podmioty te zostały zwolnione z opłat za udzielenie i 
rozszerzenie koncesji. 
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4.31 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji weryfikujc, zgodnie z wyrokiem NSA 
wydanym w zwizku ze skarg spółki Radio Muzyka Fakty sp. z o.o., sposób okrelania 
obowi zków dotyczcych przekształce wła cicielskich w podmiotach wykonujcych 
koncesje, zaproponowała wszystkim koncesjonariuszom zmian tych warunków 
koncesyjnych. 

Nowa formuła oznacza powrót do rozwiza , stosowanych przed 2001 rokiem,  
opieraj cych si  na poj ciu tzw. pierwotnych udziałowców. Osoby fizyczne lub prawne 
b d ce wspólnikami koncesjonariusza w dniu udzielenia koncesji, maj prawo swobodnie 
zbywa  i nabywa mi dzy sob udziały lub akcje w spółce. Natomiast przystpienie nowego 
udziałowca do spółki, polegajce na przejciu wi cej ni  49 % udziałów lub akcji oraz 
głosów, wymaga zgody Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zdecydowana wikszo  
nadawców zaakceptowała propozycj Krajowej Rady, co umoliwiło dokonanie stosownych 
zmian w koncesjach. 

Koncesje nadawców, którzy nie wyrazili zgody na proponowan przez Krajow Rad  
Radiofonii i Telewizji now formuł  zapisów własnociowych, pozostały w niezmienionym 
kształcie co oznacza, e obowi zuj  w nich bardziej restrykcyjne ograniczenia, polegajce na 
koniecznoci uzyskiwania zgody KRRiT w przypadku zmian w strukturze kapitałowej spółki 
powy ej 5 % udziałów lub akcji, niezalenie od tego, czy obejmuje je dotychczasowy 
udziałowiec czy te nowy podmiot. 

Przekształcenia na rynku radiofonii s stałym zjawiskiem poczwszy od 1997 roku. 
Jest to zwizane z koniecznoci  dokapitalizowania spółek, działajcych na rynku radiofonii 
lokalnej, zarówno ze wzgldu na stale rosnce koszty działalnoci, jak i potrzeby 
inwestycyjne.  

Powodem konsolidacji poprzez grupy kapitałowe nadawców lokalnych jest tak e 
konieczno  oparcia o silne marki, korzystania ze wspólnych kampanii promocyjnych oraz 
pakietowej sprzeday reklamowego czasu antenowego.  

W okresie sprawozdawczym przekształcenia w spółkach, wykonujcych koncesje na 
nadawanie lokalnego programu radiowego odbywały si z udziałem podmiotów AGORA 
S.A., ESKA S.A. Multimedia sp. z o.o. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wyra ała zgod 
na zmiany własnociowe, widz c zagroenie dalszej działalnoci stacji radiowej cieszcej si  
dobrym odbiorem na rynku oraz majc na uwadze konieczno znacznego dokapitalizowania 
nadawcy, na co dotychczasowi udziałowcy nie posiadali rodków finansowych. Pozostałe 
przypadki zmian włacicielskich były zwi zane z porzdkowaniem sytuacji w spółkach lub 
podniesieniem kapitału zakładowego w wyniku realizacji obowizku zawartego w koncesji. 

 

Post powania w ramach ponownego udzielenia koncesji na nadawanie naziemnych 
programów radiowych 

 

4.32 W okresie sprawozdawczym Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji kontynuowała 
proces ponownego udzielania koncesji, na nadawanie naziemnych programów radiowych, w 
wyniku którego zostało wydanych 25 koncesji radiowych. 

Wykaz ponownie wydanych koncesji radiowych 

Nr koncesji Data 
wydania Nazwa nadawcy (nazwa programu) Lokalizacja stacji 

147/P/2003-R 29.04.2003 Przedsibiorstwo Usługowo-Handlowe 
INTER PM sp. z o.o. (RADIO PM) 

Kwidzyn 
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148/P/2003-R 11.06.2003 TWOJE RADIO sp. z o.o.  
(ZŁOTE PRZEBOJE 106,2 FM) 

Dziwiszów k/ Jeleniej Góry 

149/P/2003-R 18.09.2003 Nasze Radio sp. z o. o.  
(NASZE RADIO) 

Sieradz 

150/P/2003-R 01.10.2003 Uniwersytet Zielonogórski 
(AKADEMICKIE RADIO INDEX) 

Zielona Góra 

151/P/2003-R 01.10.2003 Błachowiak (RADIO GNIEZNO) Gniezno 

152/P/2003-R 01.10.2003 RADIO HIT sp. Z o.o. (RADIO HIT) Włocławek 

153/P/2003-R 15.10.2003 MEDIA LOKALNE sp. z o.o.  
(RADIO FAN) 

Knurów 

154/P/2003-R 22.10.2003 Jan Babczyszyn Radio Jazz sp. z o.o. 
(RADIO 88,4 FM ZŁOTE PRZEBOJE) 

Pozna 

155/P/2003-R 03.11.2003 INFORADIO sp. z o.o.  
(TOK FM - PIERWSZE RADIO 

INFORMACYJNE) 

Gda sk, Gdynia, Katowice, 
Kraków Łód , Pozna, 
Szczecin, Warszawa, 

Wrocław 
156/P/2003-R 07.11.2003 MTM FM sp. z o.o. (RADIO MTM FM) Starachowice 

157/P/2003-R 18.11.2003 Fundacja Wzajemnej Pomocy 
Chrzecija skiej (RADIO MAZURY) 

Ostróda 

158/P/2003-R 18.11.2003 Politechnika Łódzka  
(STUDENCKIE RADIO AK 
POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ) 

Łód  

159/P/2003-R 28.11.2003 IM 40 sp. z o.o. (RADIO POGODA 100,1 
FM ZŁOTE PRZEBOJE) 

Warszawa 

160/P/2003-R 28.11.2003 ROM sp. z o.o.  
(RADIO KLASYKA 103,7 FM 
NAJPI KNIEJSZE MELODIE) 

Warszawa 

161/P/2003-R 28.11.2003 FM RADIO JAZZ sp. z o.o.  
(RADIO JAZZ) 

Kraków, Warszawa 

162/P/2003-R 16.12.2003 Miejski Dom Kultury w Piekarach l skich 
(RADIO PIEKARY) 

Radzionków 

163/P/2003-R 18.12.2003 BON TON RADIO S.A.  
(BON TON RADIO) 

Chełm 

164/P/2003-R 19.12.2003 Radio Bieszczady sp. z o.o.  
(RADIO BIESZCZADY) 

Góra Tokarnia, Góra 
Laworta, Rzeszów, Sucha 

Góra 
165/P/2004-R 09.01.2004 Kalisz (RADIO GRUDZIDZ) Grudzi dz 

166/P/2004-R 13.01.2004 Radio BAB sp. z o.o. (RADIO BAB) Łoma 

167/P/2004-R 22.01.2004 Media Zamo sp. z o.o.  
(FAN FM ZAMO ) 

Zamo  

168/P/2004-R 16.02.2004 Przedsibiorstwo Produkcyjno Usługowo-
Handlowe MAKS sp. z o.o. (FAN FM) 

Czarnorzeki, Tyczyn 

169/P/2004-R 16.02.2004 Łomy ska Agencja Informacyjna  
sp. z o.o. (RADIO ŁOMA) 

Łom a 

170/P/2004-R 23.02.2004 Radio TREFL sp. z o.o. (Radio TREFL 103 i 
99,2 ZŁOTE PRZEBOJE) 

Gda sk, Gdynia 

172/P/2004-R 12.03.2004 Nakielski Orodek Kultury  
(Radio Nakło) 

Nakło n/Noteci 
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W ród wydanych koncesji, 16 koncesji obejmuje nadawanie programu uniwersalnego, 
realizowanego w ramach rónych rodzajów audycji powi conych tematyce lokalnej. 
Warstwa słowna w tych koncesjach, w zaleno ci od wielko ci miasta, wynosi 12 % w 
miastach powyej 200 tys. mieszkaców lub 10 % w miastach poniej 200 tys. i w całoci jest 
po wi cona tematyce lokalnej. Nadawcy w ramach współpracy programowej mog  nadawa 
33 % wspólnego programu w godzinach midzy 6.00 a 22.00 oraz wspólny program nocny. 

Koncesja na nadawanie programu radiowego o charakterze informacyjno-
publicystycznym, wydana spółce INFORADIO sp. z o.o. (TOK FM - PIERWSZE RADIO 
INFORMACYJNE), zobowizuje nadawc do udziału, w tygodniowym czasie nadawania 
programu w porze dziennej (tj. w godzinach 6.00 - 22.00), co najmniej 70 % warstwy 
słownej, tworzonej przez audycje informacyjne i publicystyczne. 

Dwie koncesje zostały wydane na rozpowszechnianie programu o charakterze 
wyspecjalizowanym akademickim: Uniwersytetowi Zielonogórskiemu (AKADEMICKIE 
RADIO INDEX) oraz Politechnice Łódzkiej (STUDENCKIE RADIO AK POLITECHNIKI 
ŁÓDZKIEJ). Udział audycji, skoncentrowanych na problemach rodowiska akademickiego, 
wynosi  ma co najmniej 10 % tygodniowego czasu nadawania programu. 

Pozostałe 5 ponownie wydanych koncesji ma charakter wyspecjalizowany – 
muzyczny. S to koncesje na rozpowszechnianie nastpuj cych programów: 

Nazwa programu Rodzaj specjalizacji muzycznej 

RADIO 88,4 FM ZŁOTE PRZEBOJE utwory polskie i zagraniczne nie nowsze ni pi cioletnie 

RADIO POGODA 100,1 FM ZŁOTE 
PRZEBOJE 

utwory polskie i zagraniczne nie nowsze ni pi cioletnie 

Radio TREFL 103 i 99,2 ZŁOTE 
PRZEBOJE 

utwory polskie i zagraniczne nie nowsze ni pi cioletnie 

RADIO KLASYKA 103,7 FM 
NAJPI KNIEJSZE MELODIE 

muzyka powana 

RADIO JAZZ muzyka jazzowa 

 

4.33 Przewodniczcy KRRiT wydał dwie decyzje w sprawie odmowy ponownego 
udzielenia koncesji: 

• spółce Agencja Reklamowa EKS Radio Konin sp. z o.o. (decyzja Nr DK-212/2003 z 
29 sierpnia 2003 roku) w zwizku niewywi zywaniem si nadawcy z zobowiza  wobec 
twórców,  wynikaj cych z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
jak równie  z umów licencyjnych zawartych ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS. 
Powy sze zarzuty zostały potwierdzone trzema prawomocnymi wyrokami s dowymi. 
Nadawca nie wywizał si  z zobowi za  pomimo licznych wezwa do spłaty zadłuenia; 

• spółce FAKT sp. z o.o. (decyzja Nr DK-284/2003 z 1 grudnia 2003 roku) w zwizku z 
niewywi zywaniem si nadawcy z zobowiza  wobec ZUS, Urzdu Skarbowego, 
Stowarzyszenia ZAiKS  oraz z zaleganiem od 17 lipca 2001 roku, z naleno ciami wobec 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z tytułu opłaty koncesyjnej (opłata za przedłuenie 
czasu obowizywania koncesji do pełnych siedmiu lat). 

Ponadto pozostawiono bez rozpoznania wniosek nr 085/2003 spółki Aida S.A. 
zło ony na ogłoszenie z 5 sierpnia 2003 roku, w zwizku z brakiem obligatoryjnych 
zał czników i dokumentacji, nieuzupełnionych do dnia 28 stycznia 2004 roku,  pomimo 
wezwa  i wyznaczenia kolejnych terminów.  
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4.34 Obecnie trwa postpowanie zapocztkowane ogłoszeniem z 5 sierpnia 2003 roku, 
które stanowiło podstaw do składania wniosków o udzielenie koncesji na nadawanie 11 
programów radiowych (za pomoc 16 nadajników). Termin składania wniosków upłynł 5 
wrze nia 2003 roku. 

W zwi zku z ogłoszeniem wpłynło 21 wniosków złoonych przez dotychczasowych 
nadawców (lub ich kontynuatorów) oraz przez nowe podmioty. 

Krajowa Rada podjła nastpuj ce uchwały w zwizku z prowadzonymi postpowaniami: 

Data uchwały Tre  uchwały Lokalizacja stacji 
23.01.2003 Udzielenie koncesji Nakielskiemu Orodkowi Kultury Nakło 

05.02.2004 Udzielenie koncesji spółce ELITA sp. z o.o. Osielsko k/Bydgoszczy 

12.02.2004 Odmowa udzielenia koncesji obydwu wnioskodawcom: 
Nowe Radio sp. z o.o., Rozgłonia Radiowa Radio OKO 

S.A. 

Ró an, Wyszków 

19.02.2004 Jarosław Dziemian (Radio JARD) Białystok 

19.02.2004 Orodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki  
(Radio BOGORIA) 

Grodzisk Mazowiecki 

03.03.2004 Radio AS sp. z o.o. (Radio AS) Inowrocław 

03.03.2004 Radio CCM sp. z o.o. (Radio CCM) Cieszyn, Gliwice, 
O wi cim, Szyndzielnia, 

Ustro  

Pozostałe postpowania zwizane z tym ogłoszeniem zostan rozstrzygnite po 
uzupełnieniu wniosków oraz ich ponownym zaopiniowaniu, po nadesłaniu brakujcych 
informacji i dokumentów. 

 

Nowe koncesje na nadawanie programów radiowych, rozszerzenie koncesji o nowe 
stacje nadawcze oraz inne zmiany techniczne skutkujce zwi kszeniem zasigu 
programu 

 

4.35 W okresie sprawozdawczym Przewodniczcy KRRiT wydał cztery decyzje w sprawie 
udzielenia nowych naziemnych koncesji radiowych. 

Nr koncesji Data 
wydania 

Nazwa nadawcy 
 (nazwa programu) 

Charakter 
programu 

Lokalizacja 
stacji 

289/2003-R 27.06.2003 Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. 
Nawiedzenia NMP (AIN KARIM 

Radio Skomielna Czarna) 

społeczno-religijny Skomielna 
Czarna 

291/2003-R 01.07.2003 International Comunication  
sp. z o.o. (104,4 GOLD FM) 

muzyczno-kulturalny Warszawa 

293/2003-R 29.08.2003 TRES sp. z o.o. 
(RADIO PABIANICE) 

uniwersalny Pabianice 

295/2003-R 12.11.2003 RADIO ELKA sp. z o.o. 
(RADIO ELKA GŁOGÓW) 

uniwersalny Głogów 

 

4.36 W roku sprawozdawczym Przewodniczcy KRRiT wydał sze  decyzji w sprawie 
rozszerzenia koncesji naziemnych o nowe czstotliwo ci. 
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Nr koncesji 
Nazwa nadawcy  

(nazwa programu) Tre  decyzji 
przyrost 

odbiorców 
[tys.] 

196/96-R Fundacja Wzajemnej Pomocy 
Chrzecija skiej  

(RADIO MAZURY) 

Rozszerzenie koncesji o stacj w 
Mor gu i Olsztynku 

20 

010/P/2001-R Archidiecezja Wrocławska 
(Katolickie Radio Rodzina) 

Rozszerzenie koncesji o stacj w 
Mi dzygórzu 

36 

024/P/2001-R Diecezja Bielsko-ywiecka 
(Anioł Beskidów - Beskidzkie 

Radio Katolickie) 

Rozszerzenie koncesji o stacje w: 
Andrychowie, Owi cimiu i ywcu 

272 

046/P/2001-R RADIOSTACJA sp. z o.o. 
(RADIOSTACJA) 

Rozszerzenie koncesji o stacj w 
Olsztynie 

199 

120/P/2002-R Towarzystwo Rozwoju Rozgłoni 
Radiowej w Elblgu (Radio EL - 

Elbl g) 

Zamiana czstotliwo ci w Elbl gu  171 

136/P/2002-R Radio ELKA sp. z o.o.  
(Radio ELKA) 

Rozszerzenie koncesji o stacje w 
Ko cianie i Rawiczu 

51 

 

4.37 Przewodniczcy KRRiT wydał decyzj w sprawie odmowy rozszerzenia koncesji o 
stacj  zlokalizowan w Kutnie spółkom:  

• Radio ESKA S.A. - w zwizku z propozycj realizowania programu muzycznego, 
nieodpowiadajc  silnemu zapotrzebowaniu na rozgłoni  radiow , nasycon 
informacjami o treci lokalnej w Kutnie,  

• RADIO PARADA sp. z o.o. - wnioskodawca nie oszacował nakładów niezbdnych do 
rozszerzonej działalnoci radiowej, jak równie nie wskazał ródeł finansowania 
dodatkowych nakładów. 

W okresie sprawozdawczym ukazały si trzy ogłoszenia Przewodniczcego KRRiT w 
sprawie udzielenia nowych lub rozszerzenia naziemnych koncesji radiowych – 20 maja i 23 
wrze nia 2003 roku oraz 24 lutego 2004 roku. 

Ogłoszenie z 20 maja 2003 roku stanowiło podstaw do składania wniosków o 
rozszerzenie o stacje z lokalizacj w Ko cianie i Rawiczu koncesji, na nadawanie programu 
radiowego o charakterze uniwersalnym i udziale tematyki lokalnej w wymiarze nie 
mniejszym ni 10 % tygodniowego czasu nadawania programu. 

W zwi zku z ogłoszeniem wpłynł jeden wniosek złoony przez spółk Radio ELKA 
sp. z o.o. Przewodniczcy KRRiT wydał decyzj w sprawie rozszerzenia koncesji na 
nadawanie programu Radio ELKA. 

Ogłoszenie z  23 wrzenia 2003 roku stanowiło podstaw do składania wniosków o: 

• rozszerzenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego, docierajcego do ponad 
80 % ludnoci Polski. Przedmiotem ogłoszenia było 10 stacji nadawczych. Wpłyn ło 18 
wniosków złoonych przez trzy podmioty: Radio Muzyka Fakty sp. z o.o., Radio ZET 
sp. z o.o. i Warszawsk Prowincj  Redemptorystów; 

• rozszerzenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego za pomoc sieci co 
najmniej 7 nadajników. Przedmiotem ogłoszenia było 6 stacji nadawczych. Wpłyn ło 10 
wniosków zło onych przez trzy podmioty: INFORADIO sp. z o.o., RADIOSTACJA sp. z 
o.o. i WAWA S.A.; 

• rozszerzenie koncesji na nadawanie programu radiowego o charakterze uniwersalnym i 
udziale tematyki lokalnej w wymiarze nie mniejszym ni 10 % tygodniowego czasu 
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nadawania programu. Przedmiotem ogłoszenia było 9 stacji nadawczych. Wpłyn ło 10 
wniosków zło onych przez 7 podmiotów; 

• udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego o charakterze 
wyspecjalizowanym ze wzgldu na poruszan tematyk  i odbiorc , koncentrujcego si na 
problemach i działalnoci rodowiska akademickiego. Przedmiotem ogłoszenia była stacja 
z lokalizacj  w Kielcach. Wpłynł jeden wniosek złoony przez Radio SBB Rodło sp. z 
o.o.; 

• udzielenie lub rozszerzenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego o 
charakterze wyspecjalizowanym muzycznym – muzyka jazzowa lub powa na. 
Przedmiotem ogłoszenia były 2 stacje nadawcze. Wpłynło 6 wniosków złoonych przez 
trzy podmioty: FM RADIO JAZZ sp. z o.o., Muzyka Jazz Radio sp. z o.o., Opera FM sp. 
z o.o.; 

• udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego, o charakterze 
uniwersalnym  
i udziale tematyki lokalnej w dziennej porze nadawania, w wymiarze nie mniejszym ni 
10 % tygodniowego czasu nadawania. Przedmiotem ogłoszenia były 3 stacje nadawcze. 
Wpłyn ło 7 wniosków złoonych przez 7 podmiotów. 

 

Lista wnioskodawców została opublikowana 6 listopada 2003 roku. 

Ogłoszenie z 24 lutego 2004 roku stanowiło podstaw do składania wniosków o: 

• udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego o charakterze 
uniwersalnym i udziale tematyki lokalnej, z elementami audycji dla mniejszoci 
kaszubskiej, w dziennej porze nadawania, w wymiarze nie mniejszym ni  10 % 
tygodniowego czasu nadawania. Przedmiotem ogłoszenia były 2 stacje nadawcze z 
lokalizacj  w Mechowie i Szemudzie; 

• zmian  koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego o charakterze społeczno-
religijnym, polegajc  na zamianie czstotliwo ci stacji nadawczej zlokalizowanej w 
Bydgoszczy; 

• rozszerzenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego o charakterze 
społeczno-religijnym, o stacj nadawcz Skierniewice - Bartniki; 

• rozszerzenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego o charakterze 
uniwersalnym i udziale tematyki lokalnej w dziennej porze nadawania, w wymiarze nie 
mniejszym ni 10 % tygodniowego czasu nadawania, o stacj nadawcz Wysocko 
Wielkie; 

• rozszerzenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego, docierajcego do ponad 
80 % ludnoci Polski, o stacj nadawcz Ostroł ka. 

Termin składania wniosków upłynł 24 marca 2004 roku. 

 

Zmiany techniczne skutkuj ce zwi kszeniem zasigu programów radiowych 

 

4.38 Decyzje w sprawie zmian technicznych, skutkujcych zwi kszeniem zasigu 
programów radiowych, wydane przez Przewodniczcego KRRiT w okresie 
sprawozdawczym, przedstawia ponisza tabela: 
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Nr koncesji 
Nazwa nadawcy 

(nazwa programu) Tre  decyzji 
przyrost 

odbiorców 
[tys.] 

001/P/2001-R Radio Muzyka Fakty sp. z o.o. 
(RMF FM) 

Zmiana charakterystyki 
promieniowania i wysokoci 
zawieszenia anteny stacji w 
Szczawnicy oraz zwikszenie ERP 
stacji w Tarnowie 

64 

  Zmiana lokalizacji stacji z Zimnej 
Brze nicy do agania Wichowa, 
lokalizacji stacji w Ostrołce wraz ze 
zwi kszeniem ERP oraz zmiana 
charakterystyki promieniowania 
anteny w Koszalinie 

203 

003/P/2001-R Warszawska Prowincja 
Redemptorystów  

Zmiana lokalizacji stacji w Kraniku 14 

 (RADIO MARYJA) Zwi kszenie ERP stacji w Leajsk/ 
Giedlarowa 

91 

  Zmiana wysokoci zawieszenia 
anteny stacji w Tarnobrzegu oraz 
zmiana lokalizacji stacji w Przemylu 

14 

  Zmiana lokalizacji stacji w Gryficach 
i przeniesienie z Krzya Wlkp. do 
Roska  

13 

  Zwi kszenie ERP stacji w 
Bydgoszczy, zmiana lokalizacji stacji 
w Lubaniu, przeniesienie stacji z 
Radomska do Kamieska, z Trzciska 
do Gogolic, zmiana charakterystyki. 
promieniowania anteny stacji w 
Przemylu 

116 

008/P/2001-R Archidiecezja Przemyska 
Obrz dku Łaci skiego  

(RADIO FARA - Rozgłonia 
Archidiecezji Przemyskiej) 

Zmiana lokalizacji stacji z Jarosławia 
do redni k/ Przemyla 

175 

028/P/2001-R Diecezja Zielonogórsko-
Gorzowska (RADIO PLUS 

ZIELONA GÓRA) 

Zmiana wysokoci zawieszenia 
anteny i polaryzacji stacji w Zielonej 
Górze 

34 

031/P/2001-R Radio POMO E sp. z o.o. 
(RADIO BLUE 103,5 FM) 

Zwi kszenie ERP i zmiana lokalizacji 
stacji w Osielsku k/ Bydgoszczy 

264 

044/P/2001-R Radio Toru  sp. z o.o. (96,7 
GOLD FM) 

Zmiana charakterystyki 
promieniowania anteny stacji w 
Toruniu 

27 

048/P/2001-R Radio Warmia-Mazury WA-MA 
S.A. (RADIO Wa-Ma 

MR GOWO) 

Zwi kszenie ERP stacji w Mrgowie 8 

070/P/2001-R Diecezja Tarnowska  
(RADIO PLUS TARNÓW) 

Zmiana lokalizacji stacji nadawczej z 
obiektu Krynica/ Góra Parkowa na 
obiekt Krynica/ Góra Jaworzyna 

16 

088/P/2002-R Radio WEEKEND sp. z o.o. 
(RADIO WEEKEND) 

Zmiana lokalizacji stacji w 
Chojnicach 

32 

094/P/2002-R RADIO WANDA sp. z o.o. 
(ZŁOTE PRZEBOJE WANDA 

92,5 FM) 

Zmiana lokalizacji i zwikszenie ERP 
stacji nadawczej w Krakowie 

449 

098/P/2002-R Radio ESKA S.A. 
 (Radio ESKA Białystok) 

Zmiana lokalizacji oraz Zwikszenie 
ERP stacji w Białymstoku  

69 
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100/P/2002-R Radio ESKA S.A.  
(Radio ESKA Olsztyn) 

Zwi kszenie ERP oraz wysokoci 
zawieszenia anteny stacji w Olsztynie 

58 

107/P/2002-R Agencja Radiowo-Telewizyjna 
FAMA sp. z o.o. 
(Radio FAMA) 

Zwi kszenie ERP stacji w Kielcach 112 

108/P/2002-R VIGOR MEDIA sp. z o.o. 
(VIGOR FM RADIO) 

Zwi kszenie ERP i zmiana 
polaryzacji anteny stacji w Koszalinie 

35 

109/P/2002-R FUNDACJA KRAKOWSKIEGO 
RADIA AKADEMICKIEGO 

AK  
(eX FM) 

Zmiana lokalizacji stacji w Krakowie 3 

111/P/2002-R Rozgło nia Radiowa 
"REZONANS" sp. z o.o. (RADIO 

ESKA 99,1 FM) 

Zmiana lokalizacji z Sosnowca do 
Katowic/Kosztowy wraz ze 
zwi kszeniem ERP 

617 

117/P/2002-R REGION sp. z o.o.  
(RADIO REGION) 

Zmiana lokalizacji stacji z 
Pietrzejowic do Krakowa, 
zwi kszenie ERP 

531 

117/P/2002-R REGION sp. z o.o.  
(RADIO REGION) 

Zmiana lokalizacji i zwikszenie ERP 
stacji w Krakowie 

114 

119/P/2002-R WIBOR sp. z o.o.  
(RADIO BLUE 103,8 FM) 

Zmiana lokalizacji stacji ze Skawiny 
do Krakowa 

18 

142/P/2002-R Radio ESKA S.A.  
(Radio ESKA Lublin) 

Zwi kszenie ERP stacji w Lublinie 59 

203/97-R Jerzy Kalisz 
(RADIO GRUDZI DZ) 

Zmiana charakterystyki 
promieniowania anteny stacji w 
Grudzi dzu 

8 

213/97-R ELITA sp. z o.o. (RADIO 
ELITA) 

Zmiana charakterystyki 
promieniowania anteny stacji w 
Osielsku k/ Bydgoszczy  

67 

214/97-R Radio AS sp. z o.o.  
(Radio AS) 

Zmiana lokalizacji i polaryzacji 
anteny stacji w Inowrocławiu 

44 

221/97-R Jarosław Dziemian  
(Radio JARD) 

Zmiana lokalizacji stacji w 
Białymstoku 

4 

267/2001-R ARCOLA sp. z o.o. (RMF 
CLASSIC-WARSZAWA) 

Zmiana lokalizacji stacji w 
Warszawie 

243 

280/2002-R Nadawca sp. z o.o. (RADIO 
PLUS WARSZAWA) 

Zwi kszenie ERP stacji w Warszawie  345 

 

4.39 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjła równie  nastpuj ce uchwały w sprawie 
zwi kszenia mocy (ERP) oraz zmiany lokalizacji stacji nadawczych: 

Nr koncesji Nazwa nadawcy 
(nazwa programu) Tre  uchwały 

001/P/2001-R 
Radio Muzyka Fakty sp. z o.o.  

(RMF FM) 
Przeniesienie stacji z Radomska do 
Dobromierza 

002/P/2001-R Radio ZET sp. z o.o. (RADIO ZET) Zwi kszenie ERP stacji w Zamociu 
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003/P/2001-R Warszawska Prowincja Zmiana lokalizacji stacji w Bielsku Białej 

 Zwi kszenie ERP stacji w Ciechanowie 

Zmiana lokalizacji stacji w Hrubieszowie 

Zmiana lokalizacji stacji w Warszawie wraz 
ze zmian cz stotliwo ci 

 

Redemptorystów 
(RADIO MARYJA) 

Zwi kszenie ERP stacji w Kłodzku 

011/P/2001-R 
Diecezja Elblska (RADIO PLUS 

ELBL G) 
Zmiana lokalizacji stacji w Elblgu 

019/P/2001-R 
Diecezja Warszawsko-Praska (RADIO 

WARSZAWA PRAGA) 
Zwi kszenie ERP stacji w Warszawie 

032/P/2001-R 
Radio Inowrocław sp. z o.o. (RADIO 

GRA INOWROCŁAW) 
Zwi kszenie ERP stacji w Inowrocławiu 

034/P/2001-R 
Przedsibiorstwo Usługowo-Handlowe 

HITT sp. z o.o. (FLASH) 
Zwi kszenie ERP i zmiana lokalizacji stacji 
w Wi le 

035/P/2001-R 
Przedsibiorstwo Usługowo-Handlowe 

HITT sp. z o.o. 
(FLASH OPOLE) 

Zmiana lokalizacji stacji z Wysokiej do 
Opola 

049/P/2001-R 
Radio Warmia-Mazury WA-MA S.A. 

(RADIO Wa-Ma) 
Zwi kszenie ERP i zmiana lokalizacji stacji 
w Olsztynie 

050/P/2001-R 
Przedsibiorstwo Usługowo Handlowe 

HITT Bielsko sp. z o.o. (RADIO 
DELTA) 

Zmiana lokalizacji stacji w Bielsku Białej 

082/P/2001-R 
RADIO KLAKSON sp. z o.o. (RADIO 

BLUE 106,6 FM) 
Zwi kszenie ERP stacji w Wysokiej 

085/P/2001-R WAWA S.A. (RADIO WAWA) Zwi kszenie ERP stacji w Białymstoku 

  
Zwi kszenie ERP i zmiana lokalizacji stacji 
w Gda sku 

  Zmiana lokalizacji stacji w Gdyni 
  Zwi kszenie ERP stacji w Krakowie 
  Zwi kszenie ERP stacji w Lublinie 
  Zwi kszenie ERP stacji w Olsztynie 
  Zwi kszenie ERP stacji w Szczecinie 
  Zwi kszenie ERP stacji w Warszawie 

088/P/2002-R 
Radio WEEKEND sp. z o.o. 

(Radio WEEKEND) 
Zwi kszenie ERP stacji w Chojnicach 

107/P/2002-R 
Agencja Radiowo-Telewizyjna FAMA 

sp. z o.o. (RADIO FAMA) 
Zwi kszenie ERP stacji w Kielcach 

116/P/2002-R 
RADIO MAZOWSZE sp. z o.o. (ROCK 

RADIO MAZOWSZE 95,8 FM) 
Zwi kszenie ERP stacji w Nowym Dworze 
Mazowieckim 

118/P/2002-R WIBOR sp. z o.o. Zwi kszenie ERP stacji w Krynicy 
 (ZŁOTE PRZEBOJE ECHO) Zwi kszenie ERP stacji w Nowym Targu 

126/P/2002-R 
Muzyczne Radio sp. z o.o. (MUZYCZNE 

RADIO) 
Zwi kszenie ERP stacji w Komarnie 

135/P/2002-R 
PUH „HITT” sp. z o.o. 

(Planeta 101,3 FM) 
Zmiana lokalizacji stacji ze Skawiny do 
Krakowa 

137/P/2002-R 
Radio PÓŁNOC sp. z o.o. (RADIO 

PÓŁNOC) 
Zwi kszenie ERP stacji w Goleniowie 

148/P/2003-R 
TWOJE RADIO sp. z o.o. (ZŁOTE 

PRZEBOJE 106,2 FM) 
Zmiana lokalizacji stacji w Dziwiszowie 

234/98-R 
Opera FM sp. z o.o. 

(RMF CLASSIC – KRAKÓW) 
Zwi kszenie ERP stacji w Krakowie 

249/2000-R RM Media sp. z o.o. (TKM FM) Zmiana lokalizacji stacji w Łodzi 

259/2000-R 
Multimedia Plus sp. z o.o. (ROCK 

RADIO WIELKOPOLSKA) 
Zwi kszenie ERP stacji w Poznaniu 
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261/2001-R 
Prawosławna Diecezja Białostocko-
Gda ska (RADIO ORTODOXIA) 

Zwi kszenie ERP stacji w Białymstoku 

293/2003-R TRES sp. z o.o. (RADIO PABIANICE) Zwi kszenie ERP stacji w Pabianicach 

Decyzje w wyej wymienionych sprawach s w trakcie przygotowywania lub zostan 
wydane po zajciu przez Prezesa URTiP stanowiska w sprawie technicznych warunków 
rozpowszechniania programów. 

 

4.40 Przewodniczcy KRRiT wydał 5 decyzji w sprawie odmowy zwikszenia mocy (ERP) 
lub zmiany lokalizacji stacji nadawczych: 

• odmowa zmiany koncesji Nr 001/P/2001-R, udzielonej spółce Radio Muzyka Fakty 
sp. z o.o. (RMF FM), polegajcej na przeniesieniu stacji z Wrocławia órawiny na obiekt 

l a wraz ze zwikszeniem ERP do 120 kW. Przeprowadzona przez URTiP analiza 
kompatybilnoci wykazała, e proponowana zmiana spowodowałyby bardzo duy wzrost 
zakłóce  pracuj cych stacji polskich i zagranicznych. Ponadto z informacji uzyskanych z 
Dolno l skiego Oddziału Okrgowego URTiP wynika, e w momencie uruchomienia 
jeszcze jednego nadajnika radiowego ze stosunkowo du moc  ERP w proponowanej 
lokalizacji, mo e nastpi  przekroczenie norm w zakresie tzw. silnych pól. To z kolei 
bezporednio moe naruszy warunki ochrony rodowiska zwłaszcza w sytuacji, gdy przy 
obiekcie RTCN l a przebiega  ruchliwy szlak turystyczny. 

• odmowa zmiany koncesji Nr 002/P/2001-R, udzielonej spółce Radio ZET sp. z o.o. 
(RADIO ZET), polegajcej zwi kszeniu ERP stacji w Łodzi do 20 kW. Proponowana 
zmiana spowodowałaby  due ograniczenie zasigu stacji Radia Maryja 90,2 MHz w 
Radomsku oraz wpłynłaby zakłóceniowo na prac stacji Katolickiego Radia Zamo 
90,1 MHz, a take ograniczyłaby zasig stacji wykorzystujcej cz stotliwo  w 
Piotrkowie Trybunalskim 89,9 MHz (zaplanowanej dla publicznego Radia Łód S.A.). 

• odmowa zmiany koncesji Nr 003/P/2001-R, udzielonej Warszawskiej Prowincji 
Redemptorystów (RADIO MARYJA), polegajcej zwi kszeniu ERP stacji w Kwidzynie 
do 0,3 kW. Z przeprowadzonych oblicze wynika, e po przeniesieniu stacji Radia Maryja 
96,9 MHz z Iławy do RTCN w Kisielicach (z jednoczesnym podwyszeniem wysokoci 
zawieszenia anteny oraz zwikszeniem mocy ERP do 7,5 kW), Kwidzyn i okolice maj 
zapewnione pokrycie programem Radia Maryja z tej stacji. W ocenie Krajowej Rady 
celowo  modyfikacji parametrów technicznych stacji Kwidzyn 87,9 MHz poprzez 
zwi kszenie mocy ERP z 0,1 do 0,3 kW nie znajduje uzasadnienia z uwagi na fakt, e 
przy ERP=0,1 kW redni promie zasi gu stacji w Kwidzyniu wynosi około 10 km. 

• odmowa zmiany koncesji Nr 036/P/2001-R, udzielonej spółce Radio Las Vegas sp. z o.o. 
(RADIO BRAWO), polegajcej na przeniesieniu stacji z Ciechocinka do Torunia. 
Krajowa Rada stwierdziła, e przeniesienie stacji do Torunia spowodowałoby utrat 
lokalnego charakteru stacji (dla Ciechocinka). Na terenie Torunia działaj  ju  rozgło nie 
radiowe o charakterze uniwersalnym i zasigu lokalnym („Radio GRA” i „96,7 GOLD 
FM”). 

• odmowa zmiany koncesji Nr 116/P/2002-R, udzielonej spółce RADIO MAZOWSZE 
sp. z o.o. (ROCK RADIO MAZOWSZE 95,8 FM), polegajcej na zwikszeniu ERP stacji 
w Nowym Dworze Mazowieckim z 0,5 do 2,0 kW. Krajowa Rada stwierdziła, e zgoda 
na zwi kszenie ERP stacji do 2 kW, a co za tym idzie objcie zasigiem programu całej 
Warszawy, spowodowałyby jednoczenie utrat  przez nadawany program atrybutu 
lokalno ci dla mieszkaców Łomianek i gmin ssiednich, w wyniku radykalnej zmiany 
wielko ci grupy potencjalnych odbiorców oraz jej struktury demograficznej i społecznej. 
Obszar nadawania projektowany w ogłoszeniu Przewodniczcego KRRiT z 24 lipca 2001 
roku o moliwo ci uzyskania koncesji na nadawanie programu za pomoc stacji 
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nadawczej, zlokalizowanej w Nowym Dworze Mazowieckim, stanowił istotny warunek 
post powania zakoczonego wydaniem decyzji w sprawie udzielenia koncesji W 
odniesieniu do tego warunku, w koncesji zostały okrelone obowizki dotycz ce udziału 
w programie  tematyki lokalnej, z punktu widzenia osób zamieszkujcych obszar, objty 
zasi giem sygnału stacji nadawczej wskazanej w koncesji. 

 

Zmiany koncesji w zwi zku z wyrokiem NSA w sprawie z powództwa spółki Radio 
Muzyka Fakty sp. z o.o. 

 

4.41 W nastpstwie przyj cia uchwały Nr 38/2003 z 13 lutego 2003 roku, zgodnie z 
orzeczeniem NSA, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji za zgod koncesjonariuszy  dokonała 
zmian w koncesjach m.in. w zakresie obowizków dotyczcych przekształce wła cicielskich 
w spółkach wykonujcych koncesje.  

Warunki koncesyjne w nowym brzmieniu oznaczały powrót do poprzednio 
stosowanych przez Krajow Rad  rozstrzygni  m.in. poprzez przywrócenie pojcia tzw. 
pierwotnego udziałowca oraz swobodnego nabywania udziałów przez nowe podmioty do 
poziomu  49 %, w spółkach wykonujcych koncesje. 

W okresie sprawozdawczym Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dokonała zmian 
zapisów koncesyjnych w 70 koncesjach na nadawanie naziemnych programów radiowych. 

Zmiany w koncesjach w zakresie obowizków, dotyczcych przekształce 
wła cicielskich w spółkach wykonujcych koncesj, zostały dokonane przez Krajow Rad  za 
zgod  koncesjonariuszy w decyzjach wydanych w okresie od maja 2001 roku do lutego 
2003 roku. 

Trzech nadawców nie wyraziło zgody na dokonanie zmian w koncesjach. 

W wydanych decyzjach, w 27 przypadkach (w tym w 18 koncesjach przyznanych 
spółce „Radio ESKA” S.A. z siedzib w Warszawie i w 3 koncesjach przyznanych spółce 
„Radio Warmia-Mazury WA-MA” S.A. z siedzib w Olsztynie) dostosowano jednoczenie 
struktur  wła cicielsk  do aktualnej dokumentacji przedstawionej przez koncesjonariusza. 
Powy sze zmiany nie wymagały zgody Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na zmiany w 
strukturze włacicielskiej. 

Wykaz koncesji, w których dokonano zmiany zapisów włacicielskich 

Nr koncesji Nazwa nadawcy (nazwa programu) 

001/P/2001-R Radio Muzyka Fakty sp. z o.o. (RMF FM) 
030/P/2001-R BIS - Media sp. z o.o. (ZŁOTE PRZEBOJE PULS 95,6 FM) 
031/P/2001-R Radio POMO E sp. z o.o. (RADIO BLUE 103,5 FM) 
032/P/2001-R Radio Inowrocław sp. z o.o. (RADIO GRA INOWROCŁAW) 
034/P/2001-R Przedsibiorstwo Usługowo-Handlowe HITT sp. z o.o. (FLASH) 
035/P/2001-R Przedsibiorstwo Usługowo-Handlowe HITT sp. z o.o. (FLASH OPOLE) 
036/P/2001-R Radio Las Vegas sp. z o.o. (RADIO BRAWO) 
037/P/2001-R Radio VANESSA sp. z o.o. (RADIO VANESSA) 
038/P/2001-R Radio ESKA S.A. (Radio ESKA Bydgoszcz) 
041/P/2001-R ESKA NORD sp. z o.o. (RADIO ESKA NORD) 
042/P/2001-R Radio PLESINO sp. z o.o. (MEGA FM) 
045/P/2001-R Radio ESKA S.A. (HIT FM) 
047/P/2001-R Radio Warmia-Mazury WA-MA S.A. (RADIO Wa-Ma IŁAWA) 
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048/P/2001-R Radio Warmia-Mazury WA-MA S.A. (RADIO Wa-Ma MRGOWO) 
049/P/2001-R Radio Warmia-Mazury WA-MA S.A. (RADIO Wa-Ma) 
050/P/2001-R PUH HITT Bielsko sp. z o.o. (RADIO DELTA) 
055/P/2001-R Radio REKORD FM S.A. (RADIO REKORD FM) 
057/P/2001-R Radio 90 sp. z o.o. (RADIO 90 FM) 
058/P/2001-R RADIO RADOM sp. z o.o. (RADIO RADOM) 
060/P/2001-R ALEX MEDIA sp. z o.o. (ALEX) 
061/P/2001-R Regionalne Przedsibiorstwo Zwi zkowe sp. z o.o. (RADIO BLUE 94,5 FM) 
073/P/2001-R RADIO KOŁOBRZEG sp. z o.o. (RADIO KOŁOBRZEG) 
074/P/2001-R Radio ESKA S.A. (Radio ESKA Łód) 
077/P/2001-R Radio LELIWA sp. z o.o. (RADIO LELIWA) 
078/P/2001-R RADIO PLAMA sp. z o.o. (RADIO ESKA SZCZECIN) 
079/P/2001-R Radio Bielsko sp. z o.o. (RADIO BIELSKO) 
080/P/2001-R RADIO KLAKSON sp. z o.o. (RADIO BLUE 106,1 FM) 
081/P/2001-R RADIO KLAKSON sp. z o.o. (RADIO BLUE 101,7 FM) 
082/P/2001-R RADIO KLAKSON sp. z o.o. (RADIO BLUE 106,6 FM) 
084/P/2001-R Radio Gra sp. z o.o. (RADIO GRA) 
086/P/2002-R MAKS-TARNÓW sp. z o.o. (RADIO MAKS-TARNÓW) 
087/P/2002-R MAKS-BOCHNIA sp. z o.o. (RADIO MAKS-BOCHNIA) 
088/P/2002-R Radio WEEKEND sp. z o.o. (RADIO WEEKEND) 
092/P/2002-R PARTYTURA sp. z o.o. (RADIO KISS 93,5 FM) 
094/P/2002-R RADIO WANDA sp. z o.o. (ZŁOTE PRZEBOJE WANDA 92,5 FM) 
096/P/2002-R Radio ESKA S.A. (Radio ESKA Toru) 
097/P/2002-R Radio ESKA S.A. (Radio ESKA Warszawa) 
098/P/2002-R Radio ESKA S.A. (Radio ESKA Białystok) 
099/P/2002-R Radio ESKA S.A. (Radio ESKA Kielce) 
100/P/2002-R Radio ESKA S.A. (Radio ESKA Olsztyn) 
102/P/2002-R Radio ESKA S.A. (Radio ESKA Zielona Góra) 
103/P/2002-R Radio ESKA S.A. (Radio ESKA Leszno) 
104/P/2002-R Radio ESKA S.A. (Radio ESKA Pozna) 
105/P/2002-R Radio ESKA S.A. (Radio ESKA Piła) 
106/P/2002-R Radio ESKA S.A. (Radio ESKA Gorzów) 
107/P/2002-R Agencja Radiowo-Telewizyjna FAMA sp. z o.o. (RADIO FAMA) 
108/P/2002-R VIGOR MEDIA sp. z o.o. (VIGOR FM RADIO) 
111/P/2002-R Rozgło nia Radiowa „Rezonans” sp. z o.o. (Radio ESKA 99,1 FM) 
112/P/2002-R Radio ESKA S.A. (Radio ESKA Wrocław) 
116/P/2002-R RADIO MAZOWSZE sp. z o.o. (ROCK RADIO MAZOWSZE 95,8 FM) 
117/P/2002-R REGION sp. z o.o. (RADIO REGION) 
118/P/2002-R WIBOR sp. z o.o. (ZŁOTE PRZEBOJE ECHO) 
119/P/2002-R WIBOR sp. z o.o. (RADIO BLUE 103,8 FM) 
121/P/2002-R Radio ESKA S.A. (Radio ESKA Opole) 
126/P/2002-R Muzyczne Radio sp. z o.o. (MUZYCZNE RADIO) 
128/P/2002-R Radio ABC sp. z o.o. (Radio ABC) 
129/P/2002-R POROZUMIENIE RADIOWE - POZNA  sp. z o.o. (107,4 GOLD FM) 
130/P/2002-R PPHU"FAMA" sp. z o.o. (Radio FAMA Sochaczew 94,9 FM) 
135/P/2002-R Przedsibiorstwo Usługowo-Handlowe HITT sp. z o.o. (FLASH Małopolska) 
139/P/2002-R Radio ESKA S.A. (Radio ESKA Kraków) 
140/P/2002-R Zakład Usługowo-Handlowy UZNAM sp. z o.o.  

(ZŁOTE PRZEBOJE NA FALI 89,8 FM) 
141/P/2002-R Radio ESKA S.A. (Radio ESKA BEŁCHATÓW) 
141/P/2002-R Radio ESKA S.A. (Radio ESKA BEŁCHATÓW) 
142/P/2002-R Radio ESKA S.A. (Radio ESKA Lublin) 
142/P/2002-R Radio ESKA S.A. (Radio ESKA Lublin) 
144/P/2002-R Pilskie Radio i TV 100 sp. z o.o. (RADIO 100) 
145/P/2002-R RADIO PARADA sp. z o.o. (RADIO PARADA) 



IV. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako organ koncesyjny  

110 

278/2002-R AGENCJA WYDAWNICZA I MARKETINGOWA MEDIABANK S.A.  
(PiN 102 FM - Pienidz i Nowoczesno ) 

279/2002-R SPECTRUM FM sp. z o.o. (RADIO 94 FM) 

 

Przekształcenia włacicielskie w spółkach wykonuj cych koncesje na nadawanie 
naziemnych programów radiowych 

 

4.42 Koncesje na rozpowszechnianie programów radiowych mog by  udzielane osobom 
fizycznym posiadajcym obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce oraz 
osobom prawnym, które maj siedzib  w Polsce. 

Nadawcy prowadzcy działalno  w formie spółek z ograniczon odpowiedzialnoci  
lub spółek akcyjnych maj mo liwo  dodatkowego finansowania swojej działalnoci poprzez 
podwy szenie kapitału zakładowego i swobodne dopuszczenie nowych wspólników do 
poziomu 49 % udziałów w strukturze kapitałowej spółki. 

W przypadku koniecznoci wprowadzenia zmian w strukturze kapitałowej spółki, 
przekraczajcych próg 49 %, nadawcy maj mo liwo  wyst pienia do Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji o wyraenie zgody. 

 W okresie sprawozdawczym Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wyraziła zgod 13 
podmiotom na zmian zapisów koncesyjnych w czci dotycz cej struktury włacicielskiej. 

W przypadku spółek: „Pomorska Stacja Radiowa” sp. z o. o. z siedzib w Szczecinie i 
„ARCOLA” sp. z o.o. z siedzib w Warszawie, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wyraziła 
zgod  na obj cie przez spółk „MULTIMEDIA” sp. z o.o., b d c  wspólnikiem w dniu 
udzielania koncesji, 100 % udziałów w kapitale zakładowym. Akceptacja dla zmian w 
strukturze udziałowej spółek wynikała zarówno z realizacji zapisów koncesyjnych, 
dotycz cych podniesienia kapitału zakładowego, jak i z umoliwienia realizacji projektu 
radiowego RMF CLASSIC. 

W trzech przypadkach Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wyraziła zgod  na obj cie 
udziałów przez spółk AGORA S.A., poprzez dopisanie spółki do struktury kapitałowej jako 
udziałowca pierwotnego, co w konsekwencji umoliwia obj cie przez nowego udziałowca 
ponad 49 % udziałów. 

Zgod  Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na objcie 100 % udziałów przez spółk 
AGORA S.A. otrzymała spółka „Radio TAK” sp. z o.o. z siedzib w Kielcach. Zmiana 
udziałowca powinna przyczyni si  do rozwoju spółki, a tym samym do zwikszenia 
atrakcyjnoci emitowanego programu. 

W spółce „INFORADIO” sp. z o.o. decyzj Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do 
listy wspólników spółki dopisani zostali nowi wspólnicy: AGORA S.A. i „INFOR” sp. z o.o. 

W spółce „Multimedia Plus” sp. z o.o. decyzj Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
do listy wspólników spółki dopisani zostali nowi wspólnicy: AGORA S.A. i osoba fizyczna. 

W pozostałych przypadkach decyzje dotyczyły nastpuj cych nadawców: 

• „Radio Inowrocław” sp. z o.o. z siedzib w Inowrocławiu, 

• „Przedsi biorstwo Usługowo-Handlowe HITT” sp. z o.o. z siedzib w Katowicach, 

• „Agencja Radiowo-Telewizyjna FAMA” sp. z o.o. z siedzib w Kielcach, 

• „VIGOR MEDIA” sp. z o.o. z siedzib w Słupsku, 

• „Radio Plesino” sp. z o.o. z siedzib w Pszczynie, 
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• „Radio ABC” sp. z o.o. z siedzib w Szczecinie, 

• „ADA CORPORATION” sp. z o.o. z siedzib w Cz stochowie, 

• „International Communication” sp. z o.o. z siedzib w Warszawie. 

Tocz  si  równie  post powania zwizane z przekształceniami włacicielskimi w 
spółkach: 

• „OPERA FM” sp. z o.o. 

• „Regionalne Przedsibiorstwo Zwi zkowe” sp. z o.o. 

• „R.M. MEDIA” sp. z o.o. 

• „International Communication” sp. z o. o. 

 

Zmiany koncesji w zakresie warunków dotyczcych programu i reklamy 

 

4.43 Przewodniczcy Krajowej Rady wydał 27 decyzji w sprawach dotyczcych programu 
(25 decyzji w sprawie zmiany nazwy programu, z których 3 dotyczyły równie  zmiany 
charakteru programu, 1 zmiana dotyczyła czasu nadawania programu, a 1 zmiana moliwo ci 
wydzielenia pasm lokalnych). 

Nr koncesji Nazwa nadawcy 
(nazwa programu) Tre  decyzji 

017/P/2001-R Diecezja Radomska (RADIO PLUS 
RADOM) 

Zmiana nazwy programu z KATOLICKIE 
RADIO RADOMSKIE AVE na RADIO 
PLUS RADOM 

027/P/2001-R Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska 
(RADIO PLUS GORZÓW) 

Zmiana nazwy programu z RADIO 
GORZÓW PLUS na RADIO PLUS 
GORZÓW 

030/P/2001-R BIS - Media sp. z o.o. (ZŁOTE 
PRZEBOJE PULS 95,6 FM) 

Zmiana nazwy programu z TWOJE RADIO 
PULS 95,6 FM na ZŁOTE PRZEBOJE 
PULS 95,6 FM 

043/P/2001-R CITY RADIO sp. z o.o. (ZŁOTE 
PRZEBOJE C 96,6 FM) 

Zmiana nazwy programu z RADIO C 96,6 
FM Złote Przeboje na ZŁOTE PRZEBOJE C 
96,6 FM 

044/P/2001-R Radio Toru  sp. z o.o. (RADIO TORU 
96,7 GOLD FM) 

Zmiana nazwy programu z 96,7 GOLD FM 
na RADIO TORU  96,7 GOLD FM 

045/P/2001-R Radio ESKA S.A. (HIT FM) Zmiana nazwy programu z Radio ESKA 
TRÓJMIASTO na HIT FM 

063/P/2001-R Diecezja Płocka (KATOLICKIE RADIO 
PŁOCK) 

Zmiana nazwy programu z RADIO PLUS 
PŁOCK na KATOLICKIE RADIO PŁOCK 

070/P/2001-R Diecezja Tarnowska  
(RDN Małopolska) 

Zmiana nazwy programu z RADIO PLUS 
TARNÓW na RDN Małopolska 

083/P/2001-R RADIO REJA sp. z o.o. (RADIO ESKA 
SZCZECINEK) 

Zmiana nazwy programu z Radio ReJa na 
RADIO ESKA SZCZECINEK 

093/P/2002-R KKK FM S.A. (ZŁOTE PRZEBOJE 
KOLOR 90,4 FM) 

Zmiana nazwy programu z RADIO KOLOR 
WROCŁAW 90,4 FM ZŁOTE PRZEBOJE 
na ZŁOTE PRZEBOJE KOLOR 90,4 FM 

094/P/2002-R RADIO WANDA sp. z o.o. (ZŁOTE 
PRZEBOJE WANDA 92,5 FM) 

Zmiana nazwy programu z RADIO WANDA 
92,5 FM na ZŁOTE PRZEBOJE WANDA 
92,5 FM 
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109/P/2002-R FUNDACJA KRAKOWSKIEGO 
RADIA AKADEMICKIEGO AK  

(eX FM) 

Zmiana nazwy programu z RADIO AK na 
eX FM 

111/P/2002-R Rozgło nia Radiowa „REZONANS” sp. 
z o.o. (RADIO ESKA 99,1 FM) 

Zmiana nazwy programu z RADIO 
REZONANS na RADIO ESKA 99,1 FM 

113/P/2002-R Diecezja Legnicka (RADIO PLUS 
LEGNICA) 

Wydzielenie pasm programowych w celu 
rozpowszechniania audycji o tematyce 
lokalnej w wymiarze nie wikszym ni  2 
godziny na dob 

117/P/2002-R REGION sp. z o.o. (RMF MAXXX) Zmiana nazwy programu z RADIO REGION 
na RMF MAXXX 

118/P/2002-R WIBOR sp. z o.o. (ZŁOTE PRZEBOJE 
ECHO) 

Zmiana nazwy programu z RADIO ECHO 
na ZŁOTE PRZEBOJE ECHO 

119/P/2002-R WIBOR sp. z o.o. (RADIO BLUE 103,8 
FM) 

Zmiana nazwy programu z RADIO ECHO 
103,8 FM na RADIO BLUE 103,8 FM 

122/P/2002-R Pomorska Stacja Radiowa sp. z o.o. 
(RMF CLASSIC – SZCZECIN) 

Zmiana nazwy programu z RADIO PSR na 
RMF CLASSIC-SZCZECIN, charakteru 
programu i struktury programowej 

135/P/2002-R PUH „HITT” sp. z o.o.  
(PLANETA 101,3 FM) 

Zmiana nazwy programu z FLASH 
Małopolska na PLANETA 101,3 FM 

140/P/2002-R Zakład Usługowo-Handlowy UZNAM 
sp. z o.o. (ZŁOTE PRZEBOJE NA FALI 

89,8 FM) 

Zmiana nazwy programu z RADIO NA 
FALI 89,8 FM ZŁOTE PRZEBOJE na 
ZŁOTE PRZEBOJE Na Fali 89,8 FM 

148/P/2003-R TWOJE RADIO sp. z o.o. (ZŁOTE 
PRZEBOJE 106,2 FM) 

Zmiana nazwy programu z Twoje Radio 
106,2 FM ZŁOTE PRZEBOJE na ZŁOTE 
PRZEBOJE 106,2 FM 

228/98-R Karolina sp. z o.o. (ZŁOTE PRZEBOJE 
KAROLINA 91,2 FM) 

Zmiana nazwy programu z KAROLINA na 
nazw : ZŁOTE PRZEBOJE KAROLINA 
91,2 FM 

230/98-R O'LE sp. z o.o. (ZŁOTE PRZEBOJE 
O!LE 92,8 FM) 

zmiana nazwy programu z O!Le na ZŁOTE 
PRZEBOJE O!LE 92,8 FM 

234/98-R Opera FM sp. z o.o. (RMF CLASSIC - 
KRAKÓW) 

Zmiana nazwy programu z RADIO OPERA 
na RMF CLASSIC - KRAKÓW, zmiana 
charakteru programu i struktury 
programowej 

250/2000-R LOKALNE ROZGŁO NIE RADIOWE 
Sp. z o. o. (ZŁOTE PRZEBOJE RES 

95,7 FM) 

Zmiana nazwy programu z RES 95,70 na 
ZŁOTE PRZEBOJE RES 95,7 FM 

261/2001-R Prawosławna Diecezja Białostocko-
Gda ska (RADIO ORTODOXIA) 

Rozszerzenie czasu nadawania programu do 
4 godzin dziennie w godzinach 16.00-20.00 

267/2001-R ARCOLA sp. z o.o. (RMF CLASSIC-
WARSZAWA) 

Zmiana nazwy programu z RADIO 
ZDROWIE na RMF CLASSIC-
WARSZAWA, charakteru programu i 
struktury programowej 

 

4.44 W okresie sprawozdawczym 5 decyzji Przewodniczcego KRRiT dotyczyło limitu 
nadawanych reklam 

107/P/2002-R Agencja Radiowo-Telewizyjna FAMA 
sp. z o.o. (RADIO FAMA) 

Rozszerzenie czasu reklamowego z 2 do 7 % 
dziennego czasu nadawania programu 

069/P/2001-R Archidiecezja Poznaska (EMAUS - 
KATOLICKIE RADIO POZNA ) 

Zmniejszenie czasu reklamowego z 15 do 
2 % dziennego czasu nadawania programu 

039/P/2001-R Politechnika Białostocka (RADIO 
AKADERA) 

Zmiana w zakresie limitu reklam - program 
nie b dzie zawierał reklam i audycji 
sponsorowanych 



IV. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako organ koncesyjny  

113 

090/P/2002-R Opatowski Orodek Kultury (RADIO 
OPATÓW) 

Rozszerzenie czasu reklamowego do 2 % 
dziennego czasu nadawania programu 

157/P/2003-R Fundacja Wzajemnej Pomocy 
Chrzecija skiej (RADIO MAZURY) 

Rozszerzenie czasu reklamowego z 7 do 
15 % dziennego czasu nadawania programu 

 

Przyznanie statusu nadawcy społecznego 

 

4.45 Przewodniczcy KRRiT wydał 3 decyzje w sprawie przyznania statusu nadawcy 
społecznego: 

Nr koncesji Nazwa nadawcy 
(nazwa programu) 

008/P/2001-R Archidiecezja Przemyska Obrzdku Łaci skiego (RADIO FARA - ROZGŁONIA 
ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ) 

114/P/2002-R Archidiecezja Czstochowska (KATOLICKIE RADIO FIAT) 
289/2003-R Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. Nawiedzenia NMP  

(AIN KARIM Radio Skomielna Czarna) 

Nadawcy społeczni s ustawowo zwolnieni z opłat za udzielenie i zmian 
(rozszerzenie) koncesji. 

 

Odroczenie terminu płatno ci, rozło enie na raty opłaty koncesyjnej, umorzenia odsetek 
od zaległoci we wnoszeniu opłat koncesyjnych 

 

4.46 Opłata koncesyjna pobierana jest za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie 
programów radiowych i telewizyjnych, na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z 29 grudnia 1992 
roku o radiofonii i telewizji. Jednoczenie ust. 2 zawiera delegacj dla Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji do ustalania w porozumieniu z Ministrem Finansów, w drodze 
rozporz dzenia wysokoci tej opłaty. 

W tym trybie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydała rozporz dzenie 
z 4 lutego 2000 roku w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie 
programów radiowych i telewizyjnych. 

W 2003 roku był kontynuowany proces ponownego udzielania koncesji. Procesowi 
towarzyszyła z jednej strony recesja na rynku reklamowym, z drugiej za uaktywnił si  proces 
koncentracji kapitałowej w mediach radiowych. Wymienione zjawiska stanowiły podstawow 
przyczyn  trudnoci zwi zanych z uiszczaniem opłat koncesyjnych, szczególnie w przypadku 
nadawców niepowizanych z grupami kapitałowymi.   

Ustawa o radiofonii i telewizji nie przewiduje w sposób bezporedni mo liwo ci 
rozkładania na raty opłat z tytułu udzielenia koncesji, a zgodnie z art. 217 Konstytucji 
ustalanie zasad przyznawania ulg i umorze w stosunku do nakładanych podatków i innych 
danin publicznych, nastpuje w drodze ustawy. 

Minister Finansów, w pimie z 28 lipca 2000 roku, wyraził stanowisko w sprawie 
mo liwo ci i zasadnoci rozkładania na raty wierzytelnoci z tytułu opłat za udzielanie 
koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych.  

Opieraj c si  na regulacjach ustawy o radiofonii i telewizji, Minister Finansów zwrócił 
uwag  na § 10 rozporzdzenia w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie 
programów radiowych i telewizyjnych, w którym wskazano, e opłaty koncesyjne stanowi 
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dochód budetu pastwa. Wobec tego opłaty koncesyjne, o których mowa w przepisach 
rozporz dzenia KRRiT, spełniaj przesłanki art. 2 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa. W 
Ordynacji podatkowej stwierdza si, e w sytuacji gdy inne przepisy nie stanowi inaczej, do 
opłat i innych niepodatkowych naleno ci bud etu pastwa stosuje si przepisy działu III. 

W dziale III w art. 48 § 1 dopuszcza si odroczenie terminu płatnoci takiej naleno ci 
wraz z odsetkami za zwłok. Rozło enie na raty nastpuje na wniosek podatnika i ze wzgldu 
na jego wany interes. Ordynacja podatkowa wprowadza obowizek ustalenia opłaty 
prolongacyjnej w przypadku wydania pozytywnej decyzji. Stawka opłaty prolongacyjnej 
wynosi 50 % ustawowej stawki odsetek za zwłok, ogłaszanej przez Ministra Finansów w 
„Monitorze Polskim”. 

W stanowisku Ministra Finansów z 28 lipca 2000 roku stwierdza si, e decyzje w 
zakresie odraczania terminu płatnoci oraz rozkładania na raty, moe podejmowa 
samodzielnie organ uprawniony do okrelenia wysokoci opłaty z tytułu udzielenia koncesji, 
a wi c Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, kierujc si  przesłank wa nego interesu 
podatnika. 

 

4.47 W okresie sprawozdawczym Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji rozpatrzyła 
pozytywnie jeden wniosek, złoony przez koncesjonariusza, o rozłoenie na raty opłaty 
koncesyjnej. W wydanej decyzji naliczono opłat prolongacyjn na dodatkow kwot  w 
wysoko ci 628,30 zł. 

W jednym przypadku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, nie znajduj c 
dostatecznych podstaw, odmówiła wyraenia zgody na rozłoenie na raty opłaty koncesyjnej. 

 

4.48 Ordynacja podatkowa w art. 67 § 1 okrela, i  w przypadkach uzasadnionych wanym 
interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy na wniosek podatnika, mo e 
umorzy  w cało ci lub w cz ci zaległoci podatkowe lub odsetki za zwłok. O tego rodzaju 
przesłance „wanego interesu” mona mówi  np. w razie znacznego obnienia zdolnoci 
płatniczych dłunika, spowodowanego trudn sytuacj , której nie mógł przewidzie lub której 
nie mógł zapobiec. Natomiast pod pojciem „interesu publicznego” naley rozumie  
potrzeb, której zaspokojenie powinno słuy  zbiorowoci mieszkaców. 

W okresie sprawozdawczym Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji rozpatrzyła 
pozytywnie 2 wnioski o umorzenie zaległych odsetek od nieterminowo wniesionej opłaty za 
udzielenie koncesji. 

W przypadku jednego podmiotu Krajowa Rada odmówiła wyraenia zgody na 
umorzenie zaległych odsetek od nieterminowo wniesionej opłaty za udzielenie koncesji. 

W 2003 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji umorzyła 46.362 zł. z tytułu 
odsetek od nieterminowo wniesionych opłat za udzielenie koncesji  

 

Realizacja obowi zku corocznego składania sprawozda finansowych przez nadawców 
radiowych 

 

4.49 Koncesjonariusze zgodnie z art. 37a ustawy o radiofonii i telewizji zobowi zani s  do 
corocznego składania Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji sprawozdania finansowego, w 
formie przewidzianej w ustawie z 29 wrzenia 1994 roku o rachunkowoci lub według zasad 
okre lonych przez wewntrzne przepisy kocielne, zgodnie z § 1 ust. 2 rozporzdzenia 
Ministra Finansów z 15 listopada 2001 roku. Dodatkowo nadawcy s proszeni, aby 
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przekazywane do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji sprawozdania finansowe 
po wiadczone zostały przez Urzd Skarbowy.  

Zgodnie z ustaw o rachunkowoci, roczne sprawozdania finansowe jednostek 
podlegaj  zatwierdzeniu nie póniej ni  6 miesi cy, a dla podmiotów skonsolidowanych nie 
pó niej ni  8 miesi cy, od dnia bilansowego.  

W okresie sprawozdawczym Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji monitorowała 
wywi zywanie si nadawców z obowizku składania sprawozda jak i sam 
sprawozdawczo finansow nadawców, a analiza przesłanej dokumentacji stanowiła 
podstaw do oceny kondycji finansowej koncesjonowanych podmiotów. 

Informacje dotyczą ce sytuacji ekonomiczno – finansowej znajdują  się  w czę ś ci 
„Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji”. 

 

4.50 Blisko połowa koncesjonariuszy nadesłała sprawozdania finansowe za 2002 rok do 
ko ca III kwartału 2003 roku. Do pozostałych koncesjonariuszy zostały wysłane wezwania o 
przesłanie sprawozda finansowych. 

Obowi zek zło enia sprawozdania finansowego za 2002 rok ciył na nastpuj cych 
podmiotach: 

FORMA PRAWNA PODMIOTU LICZBA NADAWCÓW  
spółki prawa handlowego  97 
instytucje kocielne  39 
osoby fizyczne  18 
uczelnie wysze 7 
inne podmioty  9 
RAZEM: 170 

 

Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przekazano 97 % wymaganych sprawozda 
dotycz cych wyników nadawców  osigni tych w 2002 roku. 

Sprawozda finansowych, mimo wezwa nie przekazali nastpuj cy 
koncesjonariusze: 

• AIDA S.A. - koncesja Nr 211/97-R, obowizuj ca do 10 marca 2004 roku. Złoony 
przez spółk wniosek o ponowne przyznanie koncesji na program radiowy 
pozostawiono bez rozpoznania; 

• RACJA sp. z o.o. - koncesja Nr 243/99-R. W styczniu 2004 roku Krajowa Rada 
Radiofonii i Telewizji postanowiła wszcz post powanie o cofnicie koncesji; 

• Archidiecezja Elblska (Radio PLUS Elblg) - koncesja Nr 011/P/2001-P. Stacja nie 
nadaje programu; 

• Archidiecezja Koszalisko-Kołobrzeska (Radio PLUS Koszalin) - koncesja Nr 
013/P/2001R  Stacja nie nadaje programu. 

Wi kszo  (60 % ) koncesjonowanych nadawców w 2002 roku prowadziło działalno 
w formie spółek prawa handlowego. Podmioty te przedstawiły sprawozdania finansowe za 
2002 rok pełne lub uproszczone, zgodnie ze znowelizowan ustaw o rachunkowoci. 
Sprawozdania zawierały bilans, rachunek zysków i strat, w nielicznych przypadkach wraz z 
opini  i raportem biegłego rewidenta. 

Osoby fizyczne wykonujce koncesje przedstawiły roczne rozliczenia podatkowe oraz 
„Ksi gi przychodów i rozchodów” prowadzonej działalnoci gospodarczej, w wielu 
przypadkach duo szerszej ni działalno  nadawcza. 
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Koncesjonariusze prowadzcy działalno  w ramach innych form prawnych, tacy jak 
wy sze uczelnie, stowarzyszenia, fundacje, centra kultury i sztuki oraz miejskie domy 
kultury, przedstawili sprawozdania zgodne z ustaw o rachunkowoci, dotycz ce całoci 
prowadzonej działalnoci. 

 

4.51 Rok 2002 był pierwszym rokiem, za który z obowizku przedstawienia sprawozda 
finansowych wywizała si  wi kszo  nadawców kocielnych. 

Ustawa o rachunkowoci w przepisach ogólnych okrela zasady rachunkowoci oraz 
ustala, e przepisy ustawy stosuje si do podmiotów majcych siedzib lub miejsce 
sprawowania zarzdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wród których wymienia si 
tak e inne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie majce osobowoci prawnej. 

Minister Finansów moe w drodze rozporzdzenia okreli  dla jednostek nie bd cych 
spółkami handlowymi, jeeli nie prowadz działalnoci gospodarczej, szczególne zasady 
rachunkowoci. 

Minister Finansów wydał 15 listopada 2001 roku rozporzdzenie w sprawie 
szczegółowych zasad rachunkowoci dla niektórych jednostek nie bd cych spółkami 
handlowymi, nieprowadzcych działalnoci gospodarczej. W rozporzdzeniu okrela si  
równie  obowi zek sporzdzania rocznych sprawozda finansowych przez jednostki 
nieprowadzce działalnoci gospodarczej. 

 W rozporzdzeniu stwierdza si, e Koś cielne osoby prawne prowadzą  rachunkowoś ć  
według zasad okreś lonych przez wewnę trzne przepisy koś cielne, dotyczą ce tych jednostek. 

Taka tre  przepisu nie zwalnia jednak z obowizku prowadzenia rachunkowoci w 
ogóle, a wic i podsumowania rocznej działalnoci sprawozdaniem finansowym. 

Jednak cz  nadawców kocielnych w odpowiedzi na wezwania Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji, dotyczce obowizku zło enia sprawozdania finansowego 
informowała, e nie obowizuje ich sprawozdawczo finansowa, s bowiem kocielnymi 
osobami prawnymi, nieprowadzcymi działalnoci gospodarczej. Ta grupa nadawców 
powoływała si na postanowienia Konkordatu midzy Stolic  Apostolsk  a Rzeczypospolit 
Polsk  oraz na ustaw o stosunku Pastwa do Kocioła Katolickiego. 

Podobne stanowisko reprezentowała Warszawska Prowincja Redemptorystów, której 
udzielono koncesj Nr 003/P/2001-R w czerwcu 2001 roku na rozpowszechnianie programu 
radiowego o charakterze społeczno-religijnym pod nazw „Radio Maryja”. Decyzj Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji nadano Warszawskiej Prowincji Redemptorystów status nadawcy 
społecznego, co skutkowało zwolnieniem z opłaty za udzielenie koncesji. 

Warszawska Prowincja Redemptorystów wniosła, 11 stycznia 2002 roku, skarg do 
Naczelnego Sdu Administracyjnego.  

W skardze do NSA koncesjonariusz nie zgadzał si ze stanowiskiem Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji wyraonym w decyzji: obowią zek corocznego składania sprawozdań  
finansowych dotyczy kaŜ dego nadawcy, niezaleŜ nie od formy organizacyjnej. Zdaniem 
koncesjonariusza, gdyby ustawodawca chciał nałoy  na nadawc społecznego obowizek 
przewidziany w ustawie o radiofonii i telewizji, uczyniłby to przez wyrane wskazanie 
nadawcy społecznego. 
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Naczelny Sd Administracyjny 13 padziernika 2003 roku wydał wyrok oddalajcy 
skarg  Warszawskiej Prowincji Redemptorystów. W uzasadnieniu NSA podkrelił, i  
nadawc społecznego w równym stopniu jak pozostałych nadawców obejmuje obowizek 
corocznego składania Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji sprawozdania finansowego. 
Sprawozdanie finansowe przedstawiane Krajowej Radzie musi by sporzdzone zgodnie z 
zasadami, okrelonymi przez wewntrzne przepisy kocielne. 
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V. KRAJOWA  RADA  RADIOFONII  I  TELEWIZJI  A  NADAWCY 
PUBLICZNI  

 

A. RADIOFONIA PUBLICZNA   

 
5.1 Rozwój bazy nadawczej programów radia publicznego odbywa si w oparciu o 
projekty sieci oraz  wnioski składane przez nadawców, dotyczce dokonania niezbdnych 
uzupełnie w okre lonych rejonach kraju.  

Rozwój w oparciu o projekty sieci wie si  najcz ciej z faktem uruchamiania 
nowych stacji nadawczych w oddawanych do uytku profesjonalnych obiektach.  

W 2003 roku Spółka TP EmiTel sp. z o.o. przekazała do eksploatacji jeden obiekt 
nadawczy duej mocy RTCN aga -Wichów, w którym ulokowane zostały trzy 
cz stotliwo ci dla potrzeb Polskiego Radia oraz czstotliwo  do emisji programu 
regionalnego (Radio Zachód).  

 

Działania na rzecz powikszenia zasigu odbioru programów nadawanych przez Polskie 
Radio S.A. 

 

5.2 Program 1 PR S.A. funkcjonuje w oparciu o podstawow cz stotliwo  długofalow  
225 kHz w Solcu Kujawskim oraz 44 czstotliwo ci w pa mie 87,5 – 108 MHz, przy czym 25 
z nich to czstotliwo ci o mocy równej lub wyszej od 1 kW.  

W 2003 roku kontynuowana była rozbudowa sieci stacji UKF FM, przeznaczonych do 
emisji Programu 1 w oparciu o czstotliwo ci zwalniane przez nadawców lub przekazywane 
przez Urzd Regulacji Telekomunikacji i Poczty.  

Przewodniczcy KRRiT podpisał 15 decyzji, umoliwiaj cych uruchomienie 13 nowych 
stacji do emisji Programu 1, w tym 9 stacji o mocy równej lub wikszej od 1 kW. 

W przypadku dwóch pracujcych stacji wydane zostały decyzje, zmieniajce ich 
parametry techniczne. 

Projekt decyzji dla nowej stacji we Włocławku oczekuje na uzgodnienia techniczne w 
Urz dzie Regulacji Telekomunikacji i Poczty. 

Obecnie pokrycie ludnociowe Programem 1 PR S.A. w zakresie UKF FM wynosi 
około 45%, natomiast pokrycie powierzchniowe wynosi 24,4 %.  
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Dla porównania w ubiegłym roku pokrycie ludnociowe Programem 1 PR S.A. w 
zakresie UKF FM wynosiło około 37%, za pokrycie powierzchniowe około 15%. 

 

5.3 Od 1 wrzenia 2000 roku nastpiło rozdzielenie anten Programu 2 Polskiego 
Radia S.A. i Programu IV - Radio BIS, co było zgodne z uchwał Sejmu RP oraz z 
oczekiwaniami rodowisk twórczych i słuchaczy obu tych programów.  

Nowo projektowana sie Polskiego Radia składa si  b dzie sponad 50 stacji 
nadawczych duej, redniej i małej mocy, zapewniajcych odbiór przez około 65% ludnoci 
kraju.  

W 2003 roku kontynuowano uzupełnianie sieci stacji Programu 4 - Radio BIS, co z 
uwagi na jej rozległo  i stopie  komplikacji jest procesem długotrwałym i skomplikowanym.  

W zwi zku z wystpieniem Zarzdu Polskiego Radia S.A. o formalne przesunicie z 
sieci Programu 2 do Programu 4 (czasowo zabrane z PR2 czstotliwo ci z Płocka i Zamocia) 
w chwili obecnej do emisji programu Radia BIS wykorzystywane s  4 stacje, czasowo 
przeniesione z sieci PR2: 

• Gi ycko (92,6 MHz, 10 kW); 

• Kłodzko (97,6 MHz, 10 kW); 

• Siedlce (88,3 MHz, 30 kW); 

• Wałbrzych (87,9 MHz, 5 kW). 

W poprzednim okresie wykorzystywano 6 czstotliwo ci z sieci Programu 2 PR S.A. 
do emisji Radia BIS.  

W 2003 roku dokonano rezerwacji siedmiu nowych czstotliwo ci, a w dwóch 
przypadkach dokonano zmiany parametrów technicznych.  

 

5.4 Aktualnie liczba stacji do emisji Programu 4 - Radio BIS, dla których dokonano 
rezerwacji czstotliwo ci wynosi 40, a razem ze stacjami wykorzystywanymi czasowo z 
Programu 2  wynosi 44. W poprzednim okresie Program 4 dysponował 37 nadajnikami, 
razem z 6 czstotliwo ciami Programu 2. 

Pozwala to na osigni cie pokrycia ludnociowego 60,63 % po tymczasowym 
uzupełnieniu sieci stacjami Programu 2. Dla porównania w ubiegłym roku pokrycie 
ludno ciowe Programu 4 PR S.A. wynosiło 52,1% dla stacji z projektu sieci oraz 58,8% po 
tymczasowym uzupełnieniu sieci stacjami Programu 2. 

W celu dalszego rozwoju sieci Programu 4 - Radio BIS i uzyskania docelowego 
pokrycia zgodnego z projektem sieci konieczne jest:  

• wskazanie przez „Polskie Radio” S.A. szczegółowych lokalizacji dla około 10 stacji 
nadawczych, których czstotliwo ci znajduj  si  w dyspozycji Przewodniczcego 
KRRiT, 

• wydanie przez Prezesa URTiP postanowie dla 2 stacji nadawczych, zgodnie z 
projektami decyzji Przewodniczcego KRRiT. 

Krajowa Rada dokłada wszelkich stara, aby proces rozwoju nowej sieci Programu 4 - 
Radio BIS maksymalnie przypieszy . Podejmowane bd  działania w celu zwikszania 
zasi gu programu, w miar pozyskiwania nowych moliwo ci cz stotliwo ciowych. 
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Aktualna sytuacja nadawcza regionalnych rozgłoni Polskiego Radia 

 

5.5 Uchwała Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 497/98 z 14 grudnia 1998 roku, 
okre liła konieczno  rekonfiguracji sieci nadawczych, eksploatowanych przez regionalne 
spółki radia publicznego w zwizku ze zmian podziału administracyjnego kraju.  

Pomimo zakoczenia z dniem 1 stycznia 2000 roku wykorzystywania w Polsce przez 
radiofoni  zakresu czstotliwo ci 65,75 – 74 MHz spółka regionalna Polskiego Radia  - Radio 
dla Ciebie S.A. nadal uytkuje cz stotliwo  z tego zakresu. Brak moliwo ci emisji 
programu na czstotliwo ci 68,03 MHz spowodowałby due ograniczenie dotychczasowego 
zasi gu tego nadawcy.  

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w dalszym cigu oczekuje na przekazanie przez 
URTiP cz stotliwo ci z zakresu 87.5 – 108 MHz o ekwiwalentnym lub zblionym zasigu z 
przeznaczeniem dla spółki RDC.  

W 2003 roku Przewodniczcy KRRiT wydał 11 decyzji rozszerzajcych 
dotychczasowy stan posiadania rozgłoni regionalnych o czstotliwo ci zlokalizowane w 
nast puj cych miejscowociach:  

• Radio Gdask S.A. – czstotliwo ci w Kwidzynie i Słupsku, 

• Radio Lublin S.A. – czstotliwo  w Lublinie, 

• Radio Opole S.A. – czstotliwo ci w Brzegu, Głubczycach, Namysłowie, Olenie, 
Paczkowie i Strzelcach Opolskich, 

• Radio Pomorza i Kujaw – czstotliwo  w Ciel tach k/Brodnicy, 

• Radio Zachód – czstotliwo  w RTCN aga -Wichów.  

Przewodniczcy KRRiT dokonał te zmiany parametrów technicznych dla 11 stacji, 
za  3 projekty decyzji z ubiegłego roku oczekuj w Urz dzie Regulacji Telekomunikacji i 
Poczty na uzgodnienia techniczne.  

Aktualne zasię gi programów ogólnopolskich i regionalnych radia publicznego 
przedstawiono na mapach stanowią cych załą cznik do opracowania „Informacja o 
podstawowych problemach radiofonii i telewizji”.  

Od pocztku 2003 roku Przewodniczcy KRRiT wydał 33 decyzje w sprawie 
rezerwacji nowych czstotliwo ci i 23 w sprawie zmian technicznych warunków nadawania. 

 

 

B.  TELEWIZJA PUBLICZNA  

 

Działania na rzecz rozszerzenia zasigu i poprawy odbioru programów nadawanych 
przez Telewizj  Polsk  S.A.  

 

5.6 Rozwój sieci ogólnopolskich programu 1 i 2 Telewizji Polskiej S.A. realizowany jest 
na podstawie uchwały KRRiT Nr 171/95 z 1995 roku. Krajowa Rada w porozumieniu z 
Ministrem Ł czno ci okre liła wówczas kanały niezbdne do dokoczenia budowy tych sieci. 
Jednake zrealizowanie uchwały nie zapewni całkowitego pokrycia kraju. Do tego konieczne 
b dzie uruchomienie, szczególnie w rejonach górskich, wielu stacji retransmisyjnych małej 
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mocy. Po oddaniu do eksploatacji wszystkich planowanych obiektów duej mocy pokrycie 
kraju zbli y si  do 100 %.  

W 2003 roku oddano do uytku obiekty nadawcze duej mocy aga -Wichów i 
Szczawnica-Przehyba.  

W 2004 roku przewidywane jest oddanie do uytku obiektu nadawczego Ostrołka. 
Przewidywana jest take budowa obiektów nadawczych: Łód - D browa, Gniezno – 
Kopaszyn, Krynica – Malana Góra, Warszawa. 

Dla tych obiektów przewidziane zostały kanały do retransmisji programów 1 i 2 
Telewizji Polskiej S.A.  

Dla programu regionalnego tworzonego przez Oddziały Terenowe TVP S.A. brakuje 
nowych kanałów telewizyjnych, które mogłyby zosta uruchomione w nowo oddanych 
obiektach nadawczych.  

Oddanie do uytku wymienionych obiektów zamknie proces przyznawania kanałów 
telewizji naziemnej dla nadawania analogowego. Nastpnym etapem rozwoju telewizji 
naziemnej bdzie nadawanie cyfrowe.  

 
Rozwój sieci Oddziałów Terenowych TVP S.A. 
 

5.7 Programy regionalne telewizji publicznej s nadawane z wykorzystaniem 39 stacji, co 
zapewnia 73,4% pokrycia ludnociowego kraju.  

Dla porównania w poprzednim okresie programy regionalne telewizji publicznej były 
nadawane z wykorzystaniem 33 stacji co zapewniało 71,1% pokrycia ludnociowego kraju. 

W 2003 roku uruchomiono 13 nowych stacji w nastpuj cych lokalizacjach: ywiec, 
Kielce, Racławice, Leajsk, Przysucha, Kołobrzeg, Gryfice, Łobez, Trzebiatów, Szczecinek, 
Gryfice i Koszalin oraz zmieniono parametry techniczne dla 4 stacji.  

W poprzednim okresie dla programów regionalnych TVP S.A.  uruchomiono 
7 nowych stacji. 

Wprowadzony w 1999 roku nowy podział administracyjny spowodował zwikszenie 
liczby wniosków zarzdu TVP S.A., kierowanych do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o 
powi kszenie zasigu nadawania programów regionalnych. Liczba wniosków zarzdu TVP 
S.A. w tej sprawie wzrosła po podjciu decyzji o zmianie profilu programów regionalnych.  

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie ma moliwo ci realizacji tych wniosków, 
poniewa nie dysponuje wolnymi kanałami i niestety nie naley spodziewa si  zmiany tej 
sytuacji w najbliszym czasie.  

 

5.8 Pojedyncze nowe stacje mog pojawi  si  po dokonaniu weryfikacji pokrycia kraju 
Programem 1 i Programem 2 TVP S.A. oraz po dokonaniu oceny koniecznoci uzupełnienia 
sieci, wykorzystywanych do emisji tych programów, o stacje zapisane w uchwale KRRiT  nr 
171 z 1995 roku. W ocenie koniecznoci uzupełnienia sieci dla Programu 1 i Programu 2 TVP 
S.A. naley te  uwzgl dni  stacj  w Bytowie, która dotychczas nie została uruchomiona. 
Weryfikacja powinna obj  te  nastpuj ce stacje: Czersk, Gniezno, Hajnówka, Krynica-
Ma lana Góra, Lidzbark Warmiski, Ostroł ka, Wodzisław l ski.  

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie ma moliwo ci technicznych dokonania 
weryfikacji pokrycia kraju Programem 1 i Programem 2 TVP S.A. Weryfikacj  t  mo e 
jedynie dokona Urz d Regulacji Telekomunikacji i Poczty we współpracy ze Spółk 
Telewizja Polska S.A. 
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Po zakoczeniu weryfikacji Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, w porozumieniu z 
prezesem URTiP, podejmie decyzj co do sposobu wykorzystania ewentualnie zwolnionych 
kanałów, czy przeznaczenia ich do nadawania analogowego lub ich wycofania z 
przeznaczeniem dla nadawania cyfrowego.  

Rozwój sieci słu cej do nadawania programów regionalnych bdzie mo liwy z 
chwil  wprowadzenia naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T. 

 

Działania na rzecz rozwoju radiofonii i telewizji cyfrowej 

 

5.9  W 2003 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dokonała aktualizacji  dokumentu 
„Strategia rozwoju naziemnej radiofonii i telewizji cyfrowej w Polsce”.  

Zaktualizowane opracowanie pt. „Wstpne załoenia strategii rozwoju naziemnej 
radiofonii i telewizji cyfrowej w Polsce” zostało przekazane w czerwcu 2003 roku Prezesowi 
Rady Ministrów oraz Marszałkom Sejmu RP i Senatu RP.  

Opracowanie zawiera opis aktualnego stanu wdraania radiofonii i telewizji cyfrowej 
w Europie oraz propozycje działa, jakie powinny by podj te w Polsce.  

W opinii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji naley, w szczególnoci 
przeprowadzi badania dotyczce: 

• gotowo ci nadawców do ponoszenia nakładów inwestycyjnych oraz stopnia 
przygotowania nadawców do ponoszenia nakładów finansowych w zakresie 
programowym i organizacyjnym, 

• okre lenia potrzeb nadawców w zakresie rezerwacji miejsc w multipleksach, 

• okre lenia technicznych moliwo ci realizacji zgłoszonych przez nadawców wyej 
wskazanych potrzeb, 

• okre lenia warunków tworzenia rynku dostawców usług dodatkowych.  

Ze wzgl dów społecznych, w opinii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, istotnym 
zagadnieniem jest okrelenie stopnia akceptacji kosztów przechodzenia z emisji analogowej 
na emisj cyfrow . 

W opracowaniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji podkrelona została 
konieczno  przygotowania tzw. aktywnej polityki pastwa, która w szczególnoci dotyczy 
nast puj cych zada: 

• prowadzenia działa, których celem jest edukacja społeczna i popularyzacja nowej 
technologii, 

• wypracowania rozwiza  umo liwiaj cych skuteczne pobieranie opłat 
abonamentowych, 

• stworzenia korzystnych warunków dla działalnoci banków w zakresie udzielania 
kredytów na finansowanie produkcji audiowizualnej oraz inwestycji w tej dziedzinie, 

• wprowadzenia mechanizmów wspierajcych podmioty gospodarcze, zaangaowane 
we wdraanie naziemnej telewizji cyfrowej (m.in. system ulg dla zakładów 
uruchamiajcych produkcj zwi zan  z odbiorem telewizyjnej emisji cyfrowej), 

• wspierania inicjatyw rozbudowy i modernizacji sieci nadawczych oraz przesyłowych. 

W dokumencie opracowanym przez Krajow Rad  Radiofonii i Telewizji wyrónione 
zostały etapy przechodzenia z emisji analogowej na emisj cyfrow . Krajowa Rada 
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Radiofonii i Telewizji podkreliła, e w przechodzeniu na emisj cyfrow  nale y w 
szczególnoci:  

• okre li  okres stosowania simulcastu, czyli równoległej emisji tego samego programu 
w sposób analogowy i cyfrowy, bd  okre li  kryteria warunkujce zaprzestanie 
emisji analogowej, 

• okre li  termin zaprzestania przydziałów kanałów analogowych, 

• dokona wyboru modelu zagospodarowania moliwo ci naziemnych sieci 
telewizyjnych DVB, 

• okre li  proporcje midzy telewizyjnym programami bezpłatnymi, ogólnie 
dost pnymi, a programami dostpnymi za dodatkow opłat  (warunkowy dostp). 

Nale y podkreli , e Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na stanowisku, aby 
wszystkie bd  wi kszo  telewizyjnych programów była dostpna bezpłatnie.  

W zakresie opracowania KRRiT „Wstpne załoenia strategii rozwoju naziemnej 
radiofonii i telewizji cyfrowej w Polsce”, poza dyskusj wprowadzajc , nie przeprowadzono 
dotychczas dalszych prac ani parlamentarnych, ani rzdowych. 

W wyst pieniu z 20 lutego 2004 roku, skierowanym do Marszałka Sejmu RP, 
Przewodniczca KRRiT przedstawiła powody, które uzasadniaj konieczno  pilnego 
podj cia prac zwizanych z okreleniem strategii rozwoju naziemnej radiofonii i telewizji 
cyfrowej w Polsce.  

Informacje dotyczą ce strategii rozwoju naziemnej radiofonii i telewizji cyfrowej w 
Polsce znajdują  się  równieŜ  w rozdziale II „Sprawozdania KRRiT z rocznego okresu 
działalnoś ci” oraz w czę ś ci „Informacja o podstawowych problemach radiofonii i 
telewizji”. 

 

5.10 Przedstawiciele KRRiT bior udział w pracach grupy roboczej do spraw 
wprowadzenia radiofonii i telewizji cyfrowej, powołanej przez Ministra Infrastruktury. 
Uczestnicz równie  w pracach Midzyresortowego Zespołu ds. wiatowych i Regionalnych 
Konferencji Radiokomunikacyjnych.  

Mi dzyresortowy Zespół ds. wiatowych i Regionalnych Konferencji 
Radiokomunikacyjnych zajmuje si obecnie m.in. przygotowaniami do zorganizowania  
Regionalnej Konferencji Radiokomunikacyjnej ITU, podczas której dokonana zostanie 
weryfikacja planów sieci stacji telewizyjnych, przy załoeniu nadawania wyłcznie w 
systemie cyfrowym.  
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VI. K ONTROLA  DZIAŁALNO CI  PROGRAMOWEJ  NADAWCÓW  
 
6.1  Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji prowadzi kontrol działalnoci nadawców, w 
tym kontrol  zgodnoci nadawanych programów z ustaw o radiofonii i telewizji, prawem 
prasowym, prawem autorskim i innymi regulacjami prawnymi, odnoszcymi si  do sfery 
działania mediów audiowizualnych.  

Kontrola odbywa si w granicach okrelonych ustaw i nie narusza  prawa nadawców 
do samodzielnego kształtowania programów.  

Obok ustawowych regulacji dotyczcych wszystkich nadawców, działania kontrolne 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji obejmuj realizacj  tych przepisów, które odnosz si  
do poszczególnych grup nadawców. W szczególnoci chodzi tu o realizacj zada  
zwi zanych ze statusem nadawców publicznych i wypełnianie warunków koncesji przez 
pozostałych nadawców. 

Stałymi narzdziami kontrolnymi s sprawozdawczo programowa nadawców oraz 
monitoring programów. Obie formy kontroli obejmuj zarówno nadawców publicznych jak i 
koncesjonowanych. 

 

6.2 W corocznych sprawozdaniach nadawców z działalnoci programowej zawarte s 
dane o strukturze gatunkowej programów oraz o wypełnianiu przez nadawców zobowi za   
wynikaj cych z ustawy o radiofonii i telewizji, rozporzdze  KRRiT i warunków koncesji. 

Wymienione formy kontroli pozwalaj oceni  działalno  programow nadawców i 
respektowanie przez nich obowizuj cego prawa. 

 

6.3 W 2003 roku działania kontrolne KRRiT, podobnie jak w latach poprzednich, 
obejmowały w odniesieniu do nadawców publicznych realizacj zada  i powinno ci 
zwi zanych ze statusem nadawców publicznych (art. 21 i 25 ustawy), a w odniesieniu do 
nadawców koncesjonowanych - realizacj warunków koncesji. Wszyscy nadawcy 
kontrolowani byli take te  pod k tem przestrzegania obowizków dotyczcych kwot 
programowych (art. 15, 15 a ustawy) oraz przestrzegania ustawowych zobowi za  
dotycz cych zawartoci programu (art. 18 ustawy). 
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Kontrola działalno ci programowej nadawców publicznych 

 

6.4 Od siedmiu lat Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przeprowadza analiz  
sprawozda z rocznej działalnoci programowej wszystkich radiowych i telewizyjnych 
nadawców publicznych.  

Podobnie jak w latach poprzednich, w 2003 roku analiz obj to nastpuj ce podmioty:  

• Polskie Radio S.A., tj. cztery programy ogólnokrajowe: PR 1, PR 2, PR 3 i PR 4 – 
Radio BIS, oraz program dla zagranicy Radio Polonia; 

• 17 rozgłoni regionalnych radia publicznego, majcych siedziby w nastpuj cych 
miastach: Białystok, Bydgoszcz, Gdask, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, 
Lublin, Łód , Olsztyn, Opole, Pozna, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław 
i Zielona Góra;  

• TVP S.A., tj. dwa programy ogólnokrajowe: TVP 1 i TVP 2, program TVP 3 
Regionalna, czyli program wspólny i programy emitowane w pasmach rozł czonych 
przez dwanacie oddziałów terenowych TVP S.A, zlokalizowanych w Białymstoku, 
Bydgoszczy, Gdasku, Krakowie, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, 
Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, a take program TV Polonia, adresowany do 
Polaków za granic. 

 

6.5 Na podstawie sprawozda nadawców Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 
analizowała nastpuj ce kwestie szczegółowe: 

• struktur  gatunkow programów w rocznym czasie emisji;  

• audycje słu ce umacnianiu rodziny, kształtowaniu postaw prozdrowotnych i 
zwalczaniu patologii społecznych, czyli realizujce szczególne zadania mediów 
publicznych, wynikajce z art. 21 ustawy o radiofonii i telewizji (art. 21 ust. 2 pkt 7, 
7a, 8);  

• audycje adresowane do mniejszoci narodowych i grup etnicznych (art. 21 ust. 2 pkt 
9); 

• audycje owiatowe dla szkół i innych placówek owiatowo-wychowawczych (art. 25 
ust. 2); 

• programy dla odbiorców za granic (art. 25 ust. 1);  

• kwoty wymagane w ustawie o radiofonii i telewizji nastpuj cych audycji i pozycji 
programu: 

a) w odniesieniu do nadawców radiowych i telewizyjnych:  

− kwoty utworów słowno-muzycznych w jzyku polskim w ł cznym czasie 
emisji utworów słowno-muzycznych w programie (art. 15 ust. 2); 

− kwoty utworów muzycznych zwizanych z kultur polsk  w ł cznym czasie 
emisji utworów muzycznych w programie (art. 15 ust. 3);  

− kwoty audycji wytworzonych pierwotnie w jzyku polskim w okresie 3 lat 
przed ich emisj w programie (art. 15a, ust. 2); 

b) w odniesieniu do nadawców telewizyjnych:  

− kwoty audycji wytworzonych pierwotnie w jzyku polskim (art. 15 ust. 1);  
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− kwoty audycji wytworzonych przez producentów europejskich (art. 15 ust. 
4);  

− kwoty audycji wytworzonych przez europejskich producentów 
niezalenych, z uwzgldnieniem preferencji dla audycji wytworzonych w 
okresie 3 lat przed rozpowszechnianiem w programie (art. 15a ust. 1).  

Wyniki analiz dokonanych na podstawie tych danych przedstawiono w czę ś ci 
„Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji”.  

 

6.6 W 2003 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przeprowadziła take analiz 
programów pod ktem zagadnie i problemów szczegółowych. Analiz obj to nastpuj ce 
tematy:  

• Wspieranie przez telewizj socjalizacji dzieci i młodziey. 

Raport wykonany na zlecenie Przewodniczcej KRRiT, przez zespół pod kierunkiem dr 
Lucyny Kirwil, psychologa mediów, adiunkta na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych 
Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Głównym 
celem bada była ocena przekazów medialnych zawartych w programach czterech 
nadawców telewizyjnych: TVP1, TVP2, TVN i Polsat ze wzgldu na ich zawarto 
socjalizacyjn, czyli z punktu widzenia psychologii wychowawczej. Oceniano przede 
wszystkim wane dla procesu socjalizacji młodego pokolenia, lansowane przez telewizj  cele 
i aspiracje yciowe oraz style ycia i wzorce zachowania społecznego. 

• Obecno  muzyki powanej w programach telewizji publicznej.  

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji sprawdzała czy Telewizja Polska S.A. popularyzuje w 
swoich programach muzyk powa n . W tym celu badano ilo czasu powi conego na 
audycje o muzyce powanej, oceniano regularno ich nadawania, atrakcyjno miejsca w 
ramówce, sprawdzano czy w programach s obecne integralne prezentacje wykona utworów 
muzycznych oraz czy informowano o wszystkich wanych wydarzeniach muzycznych w 
monitorowanym okresie. 

Wyniki przeprowadzonych analiz zostały przedstawione w czę ś ci „Informacja o 
podstawowych problemach radiofonii i telewizji”. 

 

6.7 Po kilku latach stymulowania przez Krajow Rad  Radiofonii i Telewizji obecnoci w 
programach rozgłoni regionalnych radia publicznego tzw. audycji preferowanych, czyli 
audycji ambitnych, szeroko pojtej edukacji poprzez radio, form klasycznych dla sztuki 
radiowej (tzn. audycji edukacyjno - poradniczych, literackich i form udramatyzowanych, 
audycji edukacyjnych i publicystycznych, dotyczcych integracji Polski z Uni Europejsk 
oraz prezentacji muzyki powanej), zaobserwowano wyran  tendencj wzrostu obecnoci 
tego rodzaju audycji w programach rozgłoni.  

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dostrzegajc nowe wyzwania, przed którymi 
stan  rozgło nie regionalne radia publicznego po przystpieniu Polski do Wspólnoty 
Europejskiej, rozpoczła razem ze Stowarzyszeniem Radia Publicznego konsultacje, 
dotycz ce szczególnych zada i powinno ci tych nadawców w zwizku z regionalnym 
zasi giem oddziaływania ich programów.  

Efektem przeprowadzonych konsultacji i analiz programów jest podjta przez 
Krajow  Rad  Radiofonii i Telewizji uchwała okrelaj ca zadania rozgłoni regionalnych w 
zakresie programu oraz sposób ich rozliczania.  
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6.8 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uznała, e zadaniem regionalnego radia 
publicznego jest realizacja tzw. misji regionalnej, rozumianej jako zaspokajanie potrzeb 
mieszkaców regionu, dla którego nadawany jest program, w dziedzinie informacji, 
obja niania, poradnictwa oraz wymiany pogldów i opinii na tematy dotyczce ycia danego 
regionu – społecznego, gospodarczego, politycznego, szeroko pojtej kultury, nauki, sportu i 
rekreacji, a take informowanie o wydarzeniach i sprawach ogólnokrajowych i zagranicznych 
oraz dyskutowanie o nich i wyraanie opinii - zwłaszcza w aspekcie ich znaczenia dla 
regionu.  

Z tak rozumianej misji regionalnej wynika, e nadawcy publicznych programów 
regionalnych powinni: 

• tworzy  wiarygodn , szybk  i jak najpełniejsz informacj  regionaln typu 
dziennikowego i specjalistycznego,  

• prowadzi  wszechstronn działalno  transmisyjn i relacyjn , która zagwarantuje 
słuchaczom szybk, aktualn informacj  o najwaniejszych wydarzeniach  w regionie i 
pozwoli w nich uczestniczy, 

• porz dkowa  i poszerza wiedz  o najistotniejszych sprawach regionu, 

• tworzy  forum wymiany myli, pogl dów i zapatrywa ró norodnych rodowisk i ludzi 
zamieszkujcych region, 

• promowa oryginaln , rodzim  działalno  kulturotwórcz  i społecznie uyteczn .  

Obok tych zada, odnoszcych si  do tzw. misji regionalnej, rozgłonie maj  
obowi zek realizacji w programie take zada o charakterze ogólnym (uniwersalnym), które 
wymienione s w art. 21-25 ustawy o radiofonii i telewizji.  

W celu realizacji tych zada Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustaliła, e w 
programie kadej rozgłoni udział warstwy słownej – tj. audycji słownych i warstwy słownej 
w audycjach słowno-muzycznych (po wyłczeniu autopromocji programu, tj. zapowiedzi i 
jingli audycji i programu oraz płatnych elementów programu), bdzie stanowił nie mniej ni 
33% tygodniowego czasu nadawania programu w godzinach 5.00 – 1.00. Natomiast udział 
problematyki regionalnej w programie kadej rozgłoni wyniesie nie mniej ni 28 godzin w 
tygodniu, w godzinach 5.00 – 1.00.   

 

Kontrola działalno ci programowej nadawców koncesjonowanych  

 

A. Radio 

 

6.9 W 2003 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji kontynuowała kontrol realizacji 
przez nadawców radiowych warunków koncesji.  

Przeprowadzono pod tym ktem monitoring programów 41 stacji, głównie nadajcych 
programy o zasigu lokalnym (37 stacji), ale take o zasigu ponadregionalnym (2 stacje) lub 
regionalnym (2 stacje). Wikszo  badanych stacji działa na podstawie nowych koncesji 
(ponownie lub po raz pierwszy), przyznanych w 2001 lub 2002 roku, a wic około roku przed 
terminem monitoringu. Pozostawienie tak długiego okresu „karencji” przed skontrolowaniem 
stacji pozwalało oczekiwa, e uporały si one ju  z ewentualnymi trudnociami przy 
uruchamianiu programu i nadaj program zgodnie z warunkami koncesji.  
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W trzech przypadkach przedmiotem monitoringu były stacje, których koncesje 
wygasały w 2003 roku. Z monitoringu dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wynikały 
wskazania do uwzgldnienia przy podejmowaniu decyzji o ponownym udzieleniu koncesji.  

W odniesieniu do stacji, nadajcych program na podstawie nowych koncesji głównym 
kryterium analizy i opisu był charakter emitowanego programu. Krajowa Rada Radiofonii i 
Telewizji przyj ła kilka podstawowych „formatów” w tym zakresie, definiujc odr bnie 
program o charakterze uniwersalnym i programy wyspecjalizowane.   

Charakter nadawanego programu rónicuje szczegółowe obowizki nadawcy w 
zakresie treci programowych i rodzajów nadawanych audycji, a w przypadku stacji o zasi gu 
lokalnym tak e wymagany wymiar tematyki lokalnej w programie. Z tego wzgl du charakter 
jest podstawow kategori  opisu programu stacji.  

W ród 38 stacji nadajcych program na podstawie nowej koncesji, monitorowanych w 
ubiegłym roku, 15 nadaje programy o charakterze okrelonym w koncesji jako uniwersalny, a 
23 stacje nadaj ró ne programy wyspecjalizowane: 

• 12 stacji - program o charakterze wyspecjalizowanym – muzycznym,  

• 5 stacji – o charakterze wyspecjalizowanym – akademickim,  

• 2 stacje – program motoryzacyjny,   

• 1 stacja – finansowo-biznesowy,  

• 3 stacje – program wyspecjalizowany społeczno-religijny.  

 

6.10 W 2003 roku kontynuowano, podjt  rok wczeniej, kontrol  programów stacji 
działaj cych w ramach poszczególnych grup radiowych i porozumie nadawców (ESKA, 
AGORA, Ad Point, Multimedia, Y-Radio, PLUS). Grupy te obejmuj przede wszystkim 
stacje o zasigu lokalnym.  

Monitoring przeprowadzony w 2002 roku wykazał, e stacje lokalne, działajce w 
ramach tych grup, realizuj zobowi zania koncesyjne w zakresie programu gorzej ni stacje 
działaj ce samodzielnie. Wane jest rozpoznanie, jakie skutki dla kształtu programów i 
realizacji koncesji przez nadawców, ma podejmowanie przez te grupy wspólnych działa w 
zakresie programu.  

Konsekwencj i zarazem niebezpieczestwem wynikajcym z tego faktu moe by  
ujednolicanie programów nadawanych w ramach poszczególnych grup.  

W 2003 roku monitoringiem objto stacje nale ce do kilku grup nadawców: 

• 9 stacji grupy ESKA,  

• 8 stacji grupy AGORA,  

• 5 stacji  grupy Ad Point,  

• 2 stacje grupy Multimedia  

• 2 stacje grupy Y Radio. 

Pozostałe monitorowane stacje działały samodzielnie.  

 

6.11 W monitoringu przeprowadzonym w 2003 roku, uwzgldniono take dodatkowe 
kryterium doboru stacji do obserwacji: lokalizacj stacji w okrelonej miejscowoci, czyli 
teren działania nadawców.  
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Jako pierwsze objto monitoringiem stacje w Warszawie, nadajce program o zasigu 
lokalnym lub regionalnym (stacje diecezjalne). Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zamierza 
kontynuowa tak  obserwacj, w stosunku do innych aglomeracji bd cych miejscem 
działania wielu stacji radiowych. Monitoring tego typu stwarza mo liwo  oceny całoci 
oferty programowej  dostpnej mieszkacom na danym terenie. Dostarcza te KRRiT 
przesłanek do dalszych decyzji koncesyjnych w odniesieniu do danej aglomeracji. 

 

6.12 Monitoring prowadzony był według ustalonej, jednolitej metody analizy, 
przedstawionej w instrukcji, okrelaj cej szczegółowo wymagany tok postpowania, zasady 
analizy programów, zasady kwalifikowania poszczególnych pozycji programu do kategorii 
gatunkowych oraz kryteria kwalifikowania audycji realizujcych warunki koncesji. Przyjta 
metoda badania, czyli zastosowanie powtarzalnych, poddajcych si  weryfikacji i kontroli 
reguł postpowania, zapewniła obiektywizm badania i porównywalno rezultatów analiz 
poszczególnych stacji.  

Monitoring obejmował w kadym przypadku pełny tydzie emisji programu stacji 
(najcz ciej 168 godzin). Realizowany był głównie na podstawie nagra poemisyjnych, 
pochodzcych od nadawców. Jedynie w kilku przypadkach (stacje rozpowszechniajce 
program w Warszawie) nagrania programu dokonywano na bieco w Biurze KRRiT.  

Monitoring prowadzony był w kilku turach, w pierwszej lub drugiej połowie roku, ale 
z pomini ciem miesicy wakacyjnych (wielu nadawców wprowadza bowiem w tym okresie 
uproszczone ramówki, które nie odzwierciedlaj zawartoci programu z pozostałych 
miesi cy). 

Termin badania, z uwzgldnieniem przedstawionych wyej ogranicze, ustalany był 
losowo. Nadawcy nie byli o nim uprzedzani. Zasad (nie zawsze z przyczyn organizacyjnych 
dotrzymywan) było typowanie do jednoczesnego monitoringu stacji z danej grupy 
nadawców, tak aby móc w sposób moliwie wiarygodny zanalizowa wpływ tego czynnika 
na zawarto  programu. Dokonujc kwalifikacji poszczególnych elementów  nadanego 
programu przyjto, e w warstwie słownej programu - a wic w tej jego cz ci, poprzez któr 
realizowana jest wikszo  lub cało  zobowi za  programowych nadawcy - klasyfikacji 
podlegaj  nie tylko nadane na antenie audycje, ale wszelkie pojawiajce si  w programie 
wypowiedzi, w tym take tzw. lu ne wypowiedzi prezenterów.  

Do warstwy słownej programu nie zaliczano jedynie zapowiedzi nadanych na antenie 
utworów muzycznych i piosenek (tytuł, wykonawca), poniewa przynosiły one informacje 
wył cznie o programie. Zaliczano je wic do autopromocji i oprawy programu.  

Wyniki monitoringu radiowych stacji koncesjonowanych o zasię gu lokalnym, 
działają cych na podstawie nowo przyznanych koncesji, zostały przedstawione w 
czę ś ci „Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji”.  

 

B.  Telewizja 

 

6.13 W 2003 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji monitorowała koncesjonowane 
programy telewizyjne o zasigu ogólnopolskim i lokalnym. Podobnie jak w latach ubiegłych, 
systematycznie analizowano wszystkie nowe audycje wprowadzane do programów: Polsat, 
TVN i TV 4.  

Badano zawarto merytoryczn tych audycji w kontekcie przestrzegania przez 
nadawców obowizków okrelonych w ustawie o radiofonii i telewizji.  
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Przeprowadzono take pod ktem udziału audycji wytworzonych przez nadawców 
b d  na ich zamówienie, monitoring tygodniowych prób programów telewizji lokalnych:  

• Telewizja Dolnol ska,  

• Studio NTL Radomsko,  

• TV Legnica,  

• TV Luba .  

Wyniki przeprowadzonych monitoringów zostały przedstawione w czę ś ci 
„Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji”. 

 

Badania odbioru programów radiowych i telewizyjnych 

 

6.14 Do ustawowych zada Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji naley organizowanie 
bada  tre ci i odbioru programów radia i telewizji (art. 6 ust. 2 pkt 5).  

 W 2003 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji korzystała z wyników bada  
telemetrycznych OBOP-Taylor Nelson (w grudniu zakupiono drugie badanie telemetryczne 
od firmy AGB Polska),  za w zakresie bada odbioru radia korzystano – podobnie w jak w 
latach poprzednich – z wyników bada SMG/KRC.  

  Wykorzystywanie bada tele- i radiometrycznych umoliwia ledzenie tendencji i 
zmian na rynku nadawców pozwala formułowa prognozy krótko i długoterminowe, 
dotycz ce kierunku jego rozwoju. W tym zakresie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 
prowadziła analizy wielkoci audytorium programów telewizyjnych i radiowych, nadawanych 
na terenie Polski zarówno publicznych jak i koncesjonowanych. Wykonane analizy 
przedstawiały pozycje poszczególnych nadawców ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych 
na rynku mediów.    

Wyniki analiz badań  odbioru programów zostały przedstawione w czę ś ci 
„Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji”. 

 

6.15 Przewodniczca KRRiT, oprócz analizy wyników bada widowni telewizji i 
audytorium radia, zdecydowała o przeprowadzeniu bada jako ciowych dotyczcych, 
preferencji i oczekiwa odbiorców, zarówno stacji publicznych, jak i koncesjonowanych, 
ogólnopolskich, lokalnych i ponadlokalnych (regionalnych i ponadregionalnych).  

Badanie zostanie przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 1200 dorosłych osób (powyej 
15 roku ycia). Badaniem bd  obj te osoby korzystajce z radia i telewizji (radiosłuchacze i 
telewidzowie) oraz osoby, które nie korzystaj z tych rodków przekazu. Celem badania jest 
uzyskanie odpowiedzi na nastpuj ce pytania: 

• Jakie s normatywne oczekiwania badanych pod adresem programów rónych grup 
stacji radiowych i telewizyjnych publicznych, koncesjonowanych, ogólnopolskich, 
regionalnych, ponadregionalnych, lokalnych? 

− pozytywne (okrelenie treci i rodzajów audycji, które powinny znajdowa si  w 
programie),  

− negatywne (treci i rodzaje audycji, które nie powinny by nadawane, które s 
niedopuszczalne).  

• Jakie s ró nice i podobiestwa oczekiwa pod adresem rónych grup stacji 
(programów) w zaleno ci od cech demograficzno-społecznych badanych osób? 
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• Jakie s preferencje dotyczce ró nych rodzajów audycji i pasm ich nadawania, w 
ró nych grupach (rodzajach i typach) stacji i zrónicowanie tych preferencji w 
zale no ci od społeczno-demograficznych cech badanych osób? 

• Jakie s oczekiwania i preferencje badanych wobec okrelonych w ustawie o 
radiofonii i telewizji zada i powinno ci mediów publicznych oraz rónice tych 
oczekiwa  w zale no ci od rodzaju medium (radio – telewizja, ogólnopolskie – 
regionalne)? 

• Jakie s oczekiwania i preferencje badanych w stosunku do udziału audycji słownych 
oraz muzyki w programach radiowych nadawców koncesjonowanych, w rónych 
typach stacji (lokalnych, regionalnych, ogólnokrajowych)?  

• Jakie s oczekiwania i preferencje badanych w stosunku do udziału audycji, 
dotycz cych problemów i spraw lokalnej społecznoci oraz  pory nadawania tych 
audycji w programach koncesjonowanych nadawców radiowych, emitujcych 
programy o zasigu lokalnym? 

Badania wykonuje Pracownia Bada Społecznych sp. z o.o. w Sopocie. Wyniki tych bada w 
formie raportu maj by  dostarczone Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji 31 marca 
bie cego roku.  
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VII. K ONTROLA  DZIAŁALNO CI  REKLAMOWEJ  I  SPONSORSKIEJ 
NADAWCÓW  TELEWIZYJNYCH  I  RADIOWYCH  

 
7.1 Zarówno planowe kontrole działalnoci nadawców telewizyjnych i radiowych, jak 
równie  wszelkie działania interwencyjne zwizane z działalnoci  reklamow i sponsorsk 
nadawców, przeprowadzono zgodnie z uprawnieniami Przewodniczcego KRRiT zawartymi 
w ustawie o radiofonii i telewizji.  

W ubiegłym roku kontrol planow  prowadzono dwukrotnie. W zaleno ci od 
potrzeb, na podstawie monitoringu nadawców, analizy bada telemetrycznych i 
radiometrycznych, a take informacji uzyskanych od podmiotów działajcych na rynku 
mediów, podejmowane były działania interwencyjne.  

 

Kontrola działalno ci reklamowej i sponsorskiej w TVP S.A. 

 

7.2 W wyniku analizy dokumentacji nadanych reklam, audycji sponsorowanych i nagra  
poemisyjnych, stwierdzono w telewizji publicznej wystpowanie nastpuj cych narusze 
przepisów regulujcych działalno  reklamow i sponsorsk: 

• przekroczenie obowizuj cego limitu emisji reklam w godzinie (naruszenie art. 16 ust. 2 
ustawy z 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji) stwierdzono w OTVP Łód; 

• emisj  kryptoreklamy (naruszenie art. 16 c ww. ustawy) stwierdzono w OTVP Warszawa; 

• wskazanie sponsora zachcaj ce do skorzystania z usług sponsora (naruszenie art. 17 ust. 
4 ww. ustawy) stwierdzono w TVP 1, OTVP Pozna, OTVP Bydgoszcz, OTVP Łód; 

• brak właciwego oznaczenia bloku reklamowego (naruszenie art. 16 ust. 1 ww. ustawy) 
stwierdzono w OTVP Katowice i OTVP Wrocław;  

• braki w wykazie reklam (naruszenie § 8 ust. 1 rozporzdzenia KRRiT w sprawie sposobu 
prowadzenia działalnoci reklamowej i telesprzeday w programach radiowych 
i telewizyjnych oraz szczegółowych zasad ogranicze w zakresie przerywania filmów 
fabularnych i telewizyjnych w celu nadania reklamy lub telesprzeday) stwierdzono 
w OTVP Lublin i OTVP Szczecin;  

• nieprawidłowa ewidencja reklam (naruszenie § 3 i § 8 ust. 2 ww. rozporzdzenia). 
Nadesłane przez TVP 1 i TVP 2 wykazy wyemitowanych reklam nie zawierały informacji 
o ł cznym czasie trwania reklam w godzinie zegarowej, dziennym czasie nadawania 
programu, reklam i telesprzeday, dziennej liczbie wyemitowanych bloków telesprzeday. 
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W nadesłanym przez OTVP Katowice wykazie reklam brak było informacji o czasie 
trwania bloków reklamowych; 

• zbyt długie wskazania sponsorów (naruszenie § 2 ust. 1 rozporzdzenia KRRiT w sprawie 
sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów) stwierdzono w TVP 1 (wskazanie 
sponsorów w trzech audycjach) i TVP 2 (wskazanie sponsora w jednej audycji); 

• braki w wykazie audycji sponsorowanych (naruszenie § 5 ust. 1 ww. rozporz dzenia), 
stwierdzono w TVP 1 (brak informacji o sponsorach szeciu audycji), TVP 2 (brak 
informacji o sponsorach dwóch audycji) i OTVP Katowice (brak informacji o sponsorze 
jednej audycji); 

• nieprawidłowoci w ewidencji audycji sponsorowanych (naruszenie § 5 ww. 
rozporz dzenia). Brak w wykazie audycji sponsorowanych informacji o gatunku audycji 
i przedmiocie zasadniczej działalnoci sponsora (OTVP Bydgoszcz), czasie trwania 
audycji sponsorowanych (OTVP Katowice). 

Wyniki analiz, dotyczce Telewizji Polonia i oddziałów TVP S.A. w Białymstoku, 
Krakowie oraz Rzeszowie nie wykazały uchybie w zakresie reklamy i sponsoringu. 

Zestawienie uchybie  stwierdzonych podczas kontroli planowej w telewizji publicznej 

2002 r.* 2003 r.** 

 
liczba programów 

w których 
stwierdzono 
uchybienie 

% 
liczba programów w 
których stwierdzono 

uchybienie 
% 

przekroczenie obowią zują cego limitu reklam 
w godzinie 

0 0,00% 1 6,67%

emisja kryptoreklamy 1 10,00% 1 6,67%
brak właś ciwego oznaczenia bloku 
reklamowego 

1 10,00% 2 13,33%

nieprawidłowa ewidencja reklam 2 20,00% 4 26,67%
braki w wykazie reklam 2 20,00% 2 13,33%
braki w wykazie audycji sponsorowanych 3 30,00% 3 20,00%
zbyt długie wskazania sponsorów 1 10,00% 2 13,33%
nieprawidłowe wskazanie sponsora 2 20,00% 4 26,67%
braki w archiwizacji 5 50,00% 0 0,00%
nieprawidłowa ewidencja audycji 
sponsorowanych 

0 0,00% 2 13,33%

* w 2002 r. skontrolowano 10 programów,  
** w 2003 r. skontrolowano 15 programów 
 

7.3 W wyniku działa  interwencyjnych stwierdzono w programie telewizji publicznej 
nast puj ce naruszenia przepisów regulujcych działalno  reklamow  i sponsorsk: 

• emisja reklam piwa w czasie chronionym (naruszenie art. 16 b ust. 1 pkt 2 ustawy 
o radiofonii i telewizji): 

− dwukrotnie stwierdzono w TVP 2,  

− raz w TVP 1, 

• emisja reklamy obraaj cej uczucia religijne odbiorców (naruszenie art. 18 ust. 2 ww. 
ustawy). W programach TVP 1, TVP 2 i TVP 3 wyemitowano reklam telefonów sieci 
komórkowej PLUS GSM SIMPLUS – Wspólne zdję cie komunijne. Reklama ta naruszała 
uczucia religijne odbiorców i była sprzeczna z dobrymi obyczajami,  

• przekroczenie limitu emisji reklam w godzinie (naruszenie art. 16 ust. 2 ww. ustawy) 
stwierdzono trzykrotnie w programie TVP 2 i jednokrotnie w programach TVP 1 i TVP 3, 
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• emisja kryptoreklamy (naruszenie art. 16 c ww. ustawy) stwierdzono w programie TVP 1,  

• emisja reklamy loterii promocyjnej (naruszenie art. 16 b ust 1 pkt 4 ww. ustawy) 
stwierdzono w programach  TVP 1 i TVP 2, 

• nieprawidłowe oznaczenie sponsora audycji (naruszenie § 3 ust. 1 rozporzdzenia KRRiT 
z 6 lipca 2000 roku w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów) 
stwierdzono w programie TVP 2. 

 

Wpływy i czas emisji reklam w telewizji publicznej w 2003 roku 

 

7.4 W 2003 roku najwicej reklam wyemitowano w TVP 1, nastpnie w  TVP 2 i TVP 3. 
Z oddziałów Telewizji Polskiej najwicej reklam wyemitowały oddziały w Warszawie, 
Katowicach i Poznaniu, a najmniej oddziały w Krakowie, Białymstoku i Rzeszowie.  

Czas reklam w minutach 

program 
reklama 
w paś mie 

regionalnym 

reklama w paś mie 
rozł ą cznej 
„dwójki” 

reklama 
ogółem 

ogłoszenia 
płatne 

telezakupy 
czas reklam, 

ogłoszeń  
i telesprzedaŜ y 

TVP 1     26 247 57 871 27 175 
TVP 2     19 401 39 1 366 20 806 
TVP 3     19 923 137 4 612 24 672 
TV Polonia     1 259 0 0 1 259 
TVP 3 Białystok 1 318 595 1 913 39 0 1 952 
TVP 3 Bydgoszcz 2 038 978 3 016 108 0 3 124 
TVP 3 Gdań sk 3 929 1 122 5 051 28 0 5 079 
TVP 3 Katowice 5 496 1 824 7 320 0 0 7 320 
TVP 3 Kraków 1 398 588 1 986 0 0 1 986 
TVP 3 Lublin 1 579 567 2 146 907 0 3 053 
TVP 3 Łódź  3 098 682 3 780 58 0 3 838 
TVP 3 Poznań  5 345 758 6 103 130 0 6 233 
TVP 3 Rzeszów 645 915 1 560 60 0 1 620 
TVP 3 Szczecin 1 570 1 015 2 585 0 0 2 585 
TVP 3 Warszawa 6 949 1 315 8 264 47 0 8 311 
TVP 3 Wrocław 2 906 998 3 904 0 0 3 904 
RAZEM 36 271 11 357 114 458 1 610 6 849 122 917 

Czas reklam i ogłoszeń  wyemitowanych w 2002 i 2003 r.
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7.5 W 2003 roku telewizja publiczna w programach ogólnopolskich i w programie 
Polonia wyemitowała znacznie mniej audycji sponsorowanych ni w 2002 roku. Natomiast 
oddziały regionalne TVP S.A. osign ły ponad 100% wzrost liczby audycji sponsorowanych.  

Audycje sponsorowane 

 2002 r. 2003 r. dynamika zmian 
TVP 1 5 057 2 447 -51,61% 
TVP 2 3 984 1 417 -64,43% 
TVP 3 793 425 -46,41% 
TVP 3 oddziały 3 677 7 588 106,36% 
TV Polonia 365 118 -67,67% 
Razem 13 876 11 995 -13,56% 

7.6 Wpływy netto z emisji reklam, ogłosze, telesprzeday i audycji sponsorowanych (bez 
barteru) wyniosły w telewizji publicznej 918,76 mln zł. Najwiksze wpływy uzyskano 
w TVP 1 – 533,5 mln zł. (58,07% wpływów ogółem) i TVP 2 – 323,2 mln zł. (35,18% 
wpływów ogółem). Wpływy z TVP 3 wyniosły 25,7 mln zł. (2,80% wpływów ogółem), a z 
TV Polonia 1,7 mln zł. (0,18%). 

Wpływy netto z emisji reklam, ogłoszeń , telesprzedaŜ y, audycji sponsorowanych i umów barterowych 

 Reklama ogłoszenia telezakupy sponsoring bartery łą cznie  
TVP 1 501 324 174 1 632 408 188 146 30 358 968 6 239 236 539 742 932 
TVP 2 309 794 486 1 458 995 111 854 11 828 066 3 539 417 326 732 818 
TVP 3 22 637 428 34 451 85 681 2 937 248 176 130 25 870 938 
TV Polonia 1 039 187 0 132 142 516 758 118 744 1 806 831 
TVP 3 Białystok 1 165 739 44 034 0 475 722 3 840 1 689 335 
TVP 3 Bydgoszcz 1 563 237 72 192 0 210 679 0 1 846 108 
TVP 3 Gdań sk 2 133 576 5 619 0 547 930 3 600 2 690 725 
TVP 3 Katowice 4 340 200 0 0 1 605 100 84 500 6 029 800 
TVP 3 Kraków 1 707 060 13 420 0 302 690 4 340 2 027 510 
TVP 3 Lublin 743 546 380 831 0 176 857 46 556 1 347 790 
TVP 3 Łódź  2 184 021 29 375 0 624 035 15 965 2 853 396 
TVP 3 Poznań  4 717 062 11 238 0 464 585 27 000 5 219 885 
TVP 3 Rzeszów 967 580 33 040 0 88 100 182 960 1 271 680 
TVP 3 Szczecin 1 608 750 0 0 561 460 20 150 2 190 360 
TVP 3 Warszawa 4 443 056 2 267 0 29 403 312 125 4 786 851 
TVP 3 Wrocław 2 519 099 0 0 905 011 0 3 424 110 
 RAZEM 862 888 201 3 717 870 517 823 51 632 612 10 774 563 929 531 069 

Wpływy netto z reklam i ogłoszeń  wyemitowanych w latach 2002 - 2003 
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Udział wpływów z emisji reklam, ogłoszeń  i audycji sponsorowanych 
w 2003 roku we wpływach ogółem

TVP 1
58,07%

TV Polonia
0,18%

TVP 3 Oddziały
3,77%

TVP 3
2,80%

TVP 2
35,18%

 
 

Do przedstawienia wpływów i czasu emisji reklam w 2003 roku wykorzystano dane udostę pnione przez Biuro 
Reklamy Telewizji Polskiej S.A. 

 

Kontrola działalno ci reklamowej i sponsorskiej koncesjonowanych nadawców 
telewizyjnych 

 

7.7 W wyniku analizy przeprowadzonej na podstawie dokumentacji nadanych reklam, 
audycji sponsorowanych i nagra poemisyjnych stwierdzono u koncesjonowanych nadawców 
telewizyjnych wystpowanie nastpuj cych narusze przepisów, regulujcych działalno  
reklamow  i sponsorsk: 

• emisj  kryptoreklamy (naruszenie art. 16c ustawy o radiofonii i telewizji) stwierdzono 
w programie telewizji POLSAT, 

• przekroczenie obowizuj cego limitu emisji reklam w programie (naruszenie art. 16 ust. 2 
ww. ustawy) stwierdzono w telewizji TELE 5, 

• zbyt krótkie bloki powi cone telesprzeday (naruszenie art. 16 ust. 3 ww. ustawy) 
stwierdzono w programie telewizji TELE 5, 

• brak właciwego oznaczenia bloku reklamowego (naruszenie art. 16 ust. 1 ww. ustawy) 
stwierdzono w programach nastpuj cych telewizji: 

− EDUSAT, 

− HIPIKA,  

− CANAL + Niebieski,  

− CANAL + ÓŁTY,  

− ALE KINO,  

− MINIMAX,  

− TVN METEO,  
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− PILOT,  

• nieprawidłowe wskazanie sponsora, zachcaj ce do skorzystania z usług sponsora 
(naruszenie art. 17 ust. 4 ww. ustawy) stwierdzono w telewizji TVN, 

• nieprawidłowe wskazanie sponsora, zawierajce nazw sponsora, którego reklama jest 
zakazana (naruszenie art. 17 ust. 2 ww. ustawy), stwierdzono w telewizji TVN 24, 

• braki w ewidencji nadanych reklam (naruszenie § 8 ust. 1 rozporzdzenia KRRiT 
w sprawie sposobu prowadzenia działalnoci reklamowej i telesprzeday w programach 
radiowych i telewizyjnych oraz szczegółowych zasad ogranicze w zakresie przerywania 
filmów fabularnych i telewizyjnych w celu nadania reklamy lub telesprzeday) 
stwierdzono w programach nastpuj cych telewizji: 

− iTV, 

− TVN METEO, 

− PILOT, 

• nieprawidłow  ewidencj  reklam (naruszenie § 8 ust. 1 ww. rozporzdzenia) stwierdzono 
w programach nastpuj cych telewizji:  

− TVN,  

− TVN Siedem, 

− MANGO, 

− CANAL + PREMIUM, 

− iTV, 

− CENTRUM,  

− PILOT, 

• nieprawidłowe wskazanie sponsora (naruszenie rozporzdzenia KRRiT w sprawie 
sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów) stwierdzono w telewizji PULS i 
TVN METEO, 

• braki w ewidencji audycji sponsorowanych (naruszenie § 5 ust. 1 ww. rozporz dzenia) 
stwierdzono w programach nastpuj cych telewizji: 

− TVN 24,  

− POLSAT,  

− iTV, 

• nieprawidłowoci w ewidencji audycji sponsorowanych (naruszenie § 5 ust. 2 ww. 
rozporz dzenia) stwierdzono w programach nastpuj cych telewizji: 

− POLSAT,  

− TV 4,  

− Niezale na Telewizja Lokalna z Radomska,  

− Regionalna Telewizja Zagłbia Miedziowego z Lubina,  

− Telewizja Dolnol ska,  

− Telewizja Zielona Góra,  

− VIGOR, 
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− BRYZA,  

− AVAL. 

Analiza przesłanych dokumentów oraz próby programu Telewizji TRWAM wykazała, 
e w kontrolowanym dniu nadawca nie emitował reklam, telesprzeday, płatnych ogłosze 

i audycji sponsorowanych. 

Zestawienie uchybie  stwierdzonych podczas kontroli planowej 
w telewizjach koncesjonowanych 

 2002 r.* 2003 r.** 

 

liczba programów 
w których 

stwierdzono 
uchybienie 

% 
liczba programów w 
których stwierdzono 

uchybienie 
% 

emisja kryptoreklamy 1 8,33% 1 3,45% 
brak oznaczenia bloku reklamowego 1 8,33% 7 24,14% 
reklama usług medycznych 1 8,33% 0 0,00% 
zbyt krótkie bloki poś wi ę cone telesprzedaŜ y 1 8,33% 1 3,45% 
przekroczenie obowią zują cego limitu reklam w 
godzinie 

0 0,00% 1 3,45% 

braki w wykazie reklam 0 0,00% 3 10,34% 
nieprawidłowa ewidencja reklam 11 91,67% 7 24,14% 
zbyt długie wskazanie sponsora 0 0,00% 1 3,45% 
wielokrotne wskazanie sponsora 0 0,00% 1 3,45% 
nieprawidłowe wskazanie sponsora 2 16,67% 2 6,90% 
braki w wykazie audycji sponsorowanych  10 83,33% 3 10,34% 
nieprawidłowa ewidencja audycji 
sponsorowanych 

9 75,00% 9 31,03% 

* w 2002 r. skontrolowano 12 programów,  
** w 2003 skontrolowano 29 programów 

 

7.8 Podczas interwencyjnych monitoringów w telewizjach koncesjonowanych 
stwierdzono wystpowanie nastpuj cych narusze przepisów regulujcych działalno  
reklamow  i sponsorsk: 

• emisj  reklam piwa w czasie chronionym (naruszenie art. 16 b ust. 1 pkt 2 ustawy 
o radiofonii i telewizji) stwierdzono w programach telewizji: 

− POLSAT, 

− TVN 24, 

− CANAL + Niebieski, 

• emisj  reklamy obraaj cej uczucia religijne odbiorców (naruszenie art. 18 ust. 2 ww. 
ustawy) stwierdzono w programach telewizji: POLSAT, TVN, TV 4, które emitowały 
reklam  telefonu sieci komórkowej PLUS GSM SIMPLUS – Wspólne zdję cie komunijne. 

• przekroczenie limitu emisji reklam w godzinie (naruszenie art. 16 ust. 2 ww. ustawy) 
stwierdzono: 

− dwukrotnie w telewizji POLSAT,  

− dwukrotnie w telewizji TVN Siedem,  

• emisj  kryptoreklamy (naruszenie art. 16c ww. ustawy) stwierdzono w programie 
telewizji POLSAT, 



VII. Kontrola działalno
ś
ci reklamowej i sponsorskiej nadawców 

139 

• emisj  reklamy, zachcaj cej niepełnoletnich do wywierania presji na rodziców lub inne 
osoby w celu nakłonienia ich do zakupu reklamowanego produktu  (naruszenie art. 16b 
ust. 2 pkt 2 ww. ustawy) stwierdzono w programach telewizji POLSAT i TVN, 

• emisj  reklamy loterii promocyjnej (naruszenie art. 16b ust. 1 pkt 4 ww. ustawy), 
stwierdzono w programach telewizji POLSAT i TVN, 

• oznaczenie sponsora zachcaj ce do skorzystania z jego usług (naruszenie art. 17 ust. 4 
ww. ustawy) stwierdzono w telewizji TVN 24. 

 

Kontrola działalno ci reklamowej i sponsorskiej w programach nadawców telewizji 
kablowej 

 

7.9 W 2003 roku przeprowadzono trzy kontrole działalnoci reklamowej i sponsorskiej 
w programach telewizyjnych nadawców kablowych. Pierwsz obj to nadawców ze wzgldu 
na czas i wyniki poprzedniej kontroli. Drug przede wszystkim tych nadawców, którzy w 
ostatnim roku otrzymali koncesje KRRiT, a trzeci nadawców rozpowszechniajcych swój 
program w duych sieciach kablowych. Łcznie kontrol obj to 64 nadawców.  

Kontrola wykazała, e siedmiu wybranych do kontroli nadawców z rónych przyczyn 
nie emituje programu. 

Analizuj c wyemitowany program stwierdzono, e najcz ciej powtarzały si 
nast puj ce uchybienia: 

• brak ewidencji nadanych reklam i telesprzeday lub nieprawidłowe prowadzenie 
ewidencji (36 nadawców), 

• brak właciwego oznaczenia przekazów reklamowych lub telesprzeday (23 nadawców), 

• nadawanie zakazanej reklamy (16 nadawców), w tym: reklamy napojów alkoholowych 
(1 nadawca), usług medycznych (8 nadawców), kryptoreklamy (7 nadawców), 

• przekazy planszowe informacyjno-reklamowe nadawane w kanale, w którym nadawane s  
audycje telewizyjne (18 nadawców), 

• przekroczenie dopuszczalnego czasu nadawania reklam (14 nadawców), 

• brak naleytej archiwizacji lub zła jako  archiwizowanych materiałów (8 nadawców), 

• sponsorowanie serwisów informacyjnych (7 nadawców), 

• brak ewidencji sponsorowanych audycji lub nieprawidłowe prowadzenie ewidencji 
(6 nadawców). 

W stosunku do 11 nadawców nie zgłoszono uwag i zastrzee , dotycz cych 
prowadzonej w programach działalnoci reklamowej i sponsorskiej.  

Zestawienie najcz ciej stwierdzonych uchybie  w 2003 roku 

Brak ewidencji nadanych reklam i telesprzedaŜ y 
lub nieprawidłowe prowadzenie ewidencji 

63,15% 

Brak właś ciwego oznaczenia przekazów reklamowych 40,35% 
Nadanie zakazanej reklamy 28,07% 
Przekazy planszowe informacyjno-reklamowe nadawane w kanale, w którym nadawane są  
audycje telewizyjne 

31,57% 

Przekroczenie dopuszczalnego czasu nadawania reklam 24,56% 
Brak naleŜ ytej archiwizacji lub zła jakoś ć  archiwizowanych materiałów 14,03% 
Sponsorowanie niedozwolonych audycji 12,28% 
Nieprawidłowo prowadzona ewidencja sponsorowanych audycji 10,52% 
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Zestawienie najcz ciej stwierdzonych uchybie  w latach 2001-2003 

Rodzaj uchybienia 2003 r. 2002 r. 2001 r. 
Brak właś ciwego oznaczenia przekazów reklamowych 40,35% 32,25% 30,64% 
Przekroczenie dopuszczalnego czasu nadawania reklam 24,56% 16,12% 24,19% 
Niewłaś ciwe przerwanie audycji lub filmu w celu nadania reklamy i 
lub telesprzedaŜ y 

0,00% 3,22% 8,06% 

Nadanie zakazanej reklamy: alkohol, usługi medyczne, kryptoreklama,  28,07% 20,96% 25,80% 
Nieprawidłowo prowadzona ewidencja nadanych reklam 
i telesprzedaŜ y 

63,15% 50,00% 83,87% 

Niewłaś ciwe wskazanie sponsora 0,00% 3,22% 6,45% 
Sponsorowanie niedozwolonych audycji 12,28% 4,83% 4,83% 
Przekroczenie dopuszczalnego czasu wskazania sponsora 0,00% 6,45% 8,06% 
Nieprawidłowo prowadzona ewidencja sponsorowanych audycji 10,52% 17,74% 19,35% 
Brak naleŜ ytej archiwizacji  14,03% 6,45% 9,67% 
Brak odpowiedzi na Ŝ ą danie Przewodniczą cego KRRiT 0,00% 0,00% 3,22% 

 

Kontrola działalno ci reklamowej i sponsorskiej w Polskim Radiu S.A. 

 

7.10 W 2003 roku przeprowadzona została kontrola działalnoci reklamowej i sponsorskiej 
Polskiego Radia S.A. (programy: 1, 2, 3, i 4 -  Radio BIS) jak równie 17 rozgłoni 
regionalnych Polskiego Radia. Do wszystkich rozgłoni regionalnych zwrócono si 
o przedstawienie do kontroli materiału dwi kowego z fragmentami wyemitowanego 
programu oraz wymaganej przepisami dokumentacji. 

Kontrolowano zgodno  z przepisami wynikajcymi z ustawy o radiofonii i telewizji, 
rozporz dze  KRRiT i z innych aktów prawnych.  

W trakcie kontroli materiału poemisyjnego i dokumentacji nie stwierdzono narusze 
przepisów. Jednak naruszenia stwierdzono podczas wykonywania monitoringów 
interwencyjnych. (por. pkt 7.11) 

Na podstawie przeprowadzonej analizy działalnoci reklamowej i sponsorskiej w 
programach rozgłoni regionalnych Polskiego Radia stwierdzono, e w 2003 roku po raz 
kolejny odnotowano spadek zarówno udziału reklam w dziennym czasie emisji programu oraz 
spadek liczby audycji sponsorowanych.  

Ł cznie regionalne rozgłonie radia publicznego sprzedały o 8,2% mniej czasu 
reklamowego ni w 2002 roku.  

Najlepszy wynik wród rozgłoni radia publicznego osign ła Rozgłonia Regionalna 
Polskiego Radia w Katowicach emitujc 8.174 minut reklam (wzrost o 30,80%), a najniszy 
wynik miało Radio dla Ciebie z Warszawy, emitujc 656 minut (spadek o 36,3%). 

W tabeli przedstawiono porównanie dziennego czasu emisji reklam w rozgło niach 
regionalnych Polskiego Radia w latach 2000 – 2003. 

Informacje o czasie wyemitowanych reklam i płatnych ogłoszeń  w programach ogólnopolskich 
i rozgłoś niach regionalnych radia publicznego w latach 2000-2003* 

Czas reklam i płatnych ogłoszeń   (w godz.) Porównanie 

Nadawca 
2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2001/2000 2002/2001 2003/2002 

Udział reklam 
w rocznym czasie 

nadawania w 
2003 r. 

Program 1 106,0 119,9 164,0 149,7 13,1% 36,8% -9,6% 1,7% 
Program 2 1,0 6,5 20,0 8,3 550,0% 207,7% -140,0% 0,1% 
Program 3 136,0 130,4 154,0 149,7 -4,1% 18,1% -2,9% 1,7% 
Program 4 –Radio BIS 5,0 7,7 20,0 9,3 54,0% 159,7% -114,3% 0,1% 
Polskie Radio S.A. 248,0 264,5 358,0 317,0 6,7% 35,3% -12,9% 0,9% 
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PR Białystok 218,9 207,1 162,7 135,4 -5,4% -21,4% -20,2% 1,5% 
PR Bydgoszcz (PiK) 150,9 133,3 118,6 115,0 -11,7% -11,0% -3,1% 1,3% 
PR  Gdań sk 275,4 192,6 179,3 188,1 -30,1% -6,9% 4,7% 2,1% 
PR Katowice 301,0 184,0 140,0 172,0 -38,9% -23,9% 18,6% 2,0% 
PR Kielce 179,3 133,5 121,7 149,1 -25,5% -8,8% 18,4% 1,7% 
PR Koszalin 120,6 89,0 62,2 63,8 -26,2% -30,1% 2,5% 0,7% 
PR Kraków 176,0 127,5 139,4 103,7 -27,6% 9,3% -34,4% 1,2% 
PR  Lublin 191,1 157,0 113,4 119,4 -17,8% -27,8% 5,0% 1,4% 
PR Łódź  146,0 113,0 94,0 103,5 -22,6% -16,8% 9,2% 1,2% 
PR Olsztyn 244,0 227,0 221,0 214,0 -7,0% -2,6% -3,3% 2,4% 
PR Opole (PRO FM) 261,6 235,2 196,9 270,4 -10,1% -16,3% 27,2% 3,1% 
PR Poznań  (Merkury) 335,0 331,6 292,0 222,0 -1,0% -11,9% -31,5% 2,5% 
PR Rzeszów 109,0 101,0 86,0 98,0 -7,3% -14,9% 12,2% 1,1% 
PR Szczecin 263,3 182,7 144,0 102,6 -30,6% -21,2% -40,4% 1,2% 
PR Warszawa (RdC) 74,4 42,0 22,5 17,0 -43,5% -46,4% -32,4% 0,2% 
PR Wrocław 219,0 198,4 160,0 168,5 -9,4% -19,4% 5,0% 1,9% 
w tym miejski 42,0 28,0 28,0 29,8 -33,3% 0,0% 6,0% 0,3% 
Regionalny 177,0 170,4 132,0 138,8 -3,7% -22,5% 4,9% 1,6% 
PR Zielona Góra  
(Radio Zachód) 315,0 296,3 223,8 257,2 -5,9% -24,5% 13,0% 2,9% 
w tym miejski 74,2 132,6 101,7 120,1 78,7% -23,3% 15,3% 1,4% 
Regionalny 241,8 163,7 122,2 137,1 -32,3% -25,4% 10,9% 1,6% 
Razem rozgłoś nie 
regionalne 3 580,5 2 951,2 2 477,5 2 499,7 -17,6% -16,1% 0,9% 1,5% 

RAZEM 3 828,5 3 215,7 2 835,5 2 816,7 -16,0% -11,8% -0,7% 1,4% 

Informacje o wpływach z emisji reklam i audycji sponsorowanych w programach  
ogólnopolskich i w rozgłoś niach regionalnych radia publicznego w 2003 r. (w tys. zł )* 

Reklama Sponsoring 

Nadawca bez 
barteru barter ogółem bez 

barteru barter ogółem 
Ł ą cznie 

Udział wpływów 
ze sponsoringu 
we wpływach 

ogółem 
Program 1 19 731,5 3 320,0 23 051,5 2 588,4 56,7 2 645,1 25 696,6 10,3% 
Program 2 14,4 71,8 86,2 245,9 0,0 245,9 332,1 74,0% 
Program 3 12 528,1 3 762,2 16 290,3 1 472,6 130,1 1 602,7 17 893,0 9,0% 
Program 4 - Radio 
BIS 2,0 63,5 65,5 21,6 0,0 21,6 87,1 24,8% 
Polskie Radio S.A. 32 276,0 7 217,5 39 493,5 4 328,5 186,8 4 515,3 44 008,8 10,3% 
PR Białystok 758,2 387,1 1 145,3 101,4 4,5 105,9 1 251,2 8,5% 
PR Bydgoszcz (PiK) 617,0 92,6 709,6 104,4 3,0 107,4 817,0 13,1% 
PR  Gdań sk 1 055,3 150,1 1 205,4 245,1 30,6 275,7 1 481,1 18,6% 
PR Katowice 923,0 465,9 1 388,9 722,2 9,4 731,6 2 120,5 34,5% 
PR Kielce 761,6 195,0 956,6 197,6 4,0 201,6 1 158,2 17,4% 
PR Koszalin 244,3 189,2 433,5 158,5 15,3 173,8 607,3 28,6% 
PR Kraków 277,7 370,5 648,2 182,4 32,1 214,5 862,7 24,9% 
PR  Lublin 961,0 343,2 1 304,2 82,6 18,6 101,2 1 405,4 7,2% 
PR Łódź  455,5 140,5 596,0 160,5 16,7 177,2 773,2 22,9% 
PR Olsztyn 1 202,7 150,4 1 353,1 59,7 1,4 61,1 1 414,2 4,3% 
PR Opole (PRO FM) 923,7 172,9 1 096,6 31,7 0,0 31,7 1 128,3 2,8% 
PR Poznań  (Merkury) 1 174,2 331,2 1 505,4 95,4 0,0 95,4 1 600,8 6,0% 
PR Rzeszów 415,4 92,0 507,4 27,9 0,0 27,9 535,3 5,2% 
PR Szczecin 691,9 195,2 887,1 19,9 8,6 28,5 915,6 3,1% 
PR Warszawa (RdC) 177,0 205,5 382,5 24,3 0,0 24,3 406,8 6,0% 
PR Wrocław 450,7 334,5 785,2 332,9 69,1 402,0 1 187,2 33,9% 
w tym miejski 14,4 53,2 67,6 4,1 21,5 25,6 93,2 27,5% 
regionalny 436,3 281,3 717,6 328,8 47,6 376,4 1 094,0 34,4% 
PR Zielona Góra  
(Radio Zachód) 666,3 78,0 744,3 263,6 5,5 269,1 1 013,4 26,6% 
w tym miejski 277,4 9,0 286,4 120,4 0,0 120,4 406,8 29,6% 
Regionalny 388,9 69,0 457,9 143,2 5,5 148,7 606,6 24,5% 
Razem rozgłoś nie 
regionalne 11 755,5 3 893,8 15 649,3 2 810,1 218,8 3 028,9 18 678,2 16,2% 

RAZEM 44 031,5 11 111,3 55 142,8 7 138,6 405,6 7 544,2 62 687,0 12,0% 
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Zestawienie wpływów z emisji reklam w programach ogólnopolskich i rozgłoś niach regionalnych 
radia publicznego w latach 2000-2003* 

Wpływy w tys. zł Wzrost wpływów Nadawca 
2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2001/2000 2002/2001 2003/2002 

Program 1 12 797,6 21 614,8 16 838,8 23 051,5 68,9% -22,1% 36,9% 
Program 2 2,4 168,8 239,0 86,2 6933,3% 41,6% -63,9% 
Program 3 9 164,5 17 452,0 14 059,5 16 290,3 90,4% -19,4% 15,9% 
Program 4 - Radio BIS 0,0 219,7 180,7 65,5   -17,7% -63,8% 
Polskie Radio S.A. 21 964,5 39 455,3 31 318,0 39 493,5 79,6% -20,6% 26,1% 
PR Białystok 2 867,0 2 603,6 1 455,6 1 145,3 -9,2% -44,1% -21,3% 
PR Bydgoszcz (PiK) 1 425,6 1 325,3 749,8 709,6 -7,0% -43,4% -5,4% 
PR  Gdań sk 2 819,4 2 395,3 1 281,1 1 205,4 -15,0% -46,5% -5,9% 
PR Katowice 6 165,2 5 250,8 1 953,0 1 388,9 -14,8% -62,8% -28,9% 
PR Kielce 1 171,0 1 151,0 761,6 956,6 -1,7% -33,8% 25,6% 
PR Koszalin 782,1 644,4 401,9 433,5 -17,6% -37,6% 7,9% 
PR Kraków 1 107,2 1 144,7 889,5 648,2 3,4% -22,3% -27,1% 
PR  Lublin 1 944,0 1 615,8 917,0 1 304,2 -16,9% -43,2% 42,2% 
PR Łódź  1 009,5 773,5 590,6 596,0 -23,4% -23,6% 0,9% 
PR Olsztyn 1 956,0 2 043,0 1 538,5 1 353,1 4,4% -24,7% -12,1% 
PR Opole (PRO FM) 1 571,9 1 573,1 1 020,8 1 096,6 0,1% -35,1% 7,4% 
PR Poznań  (Merkury) 5 758,7 5 008,9 2 247,4 1 505,4 -13,0% -55,1% -33,0% 
PR Rzeszów 1 251,3 1 440,1 836,3 507,4 15,1% -41,9% -39,3% 
PR Szczecin 1 858,1 1 577,0 997,5 887,1 -15,1% -36,7% -11,1% 
PR Warszawa (RdC) 1 684,9 598,3 316,9 382,5 -64,5% -47,0% 20,7% 
PR Wrocław 933,5 1 040,6 717,7 785,2 11,5% -31,0% 9,4% 
w tym miejski 68,4 141,3 81,9 67,6 106,6% -42,1% -17,5% 
regionalny 865,0 899,3 635,8 717,6 4,0% -29,3% 12,9% 
PR Zielona Góra 
(Radio Zachód) 1 366,3 1 372,1 1 367,7 744,3 0,4% -0,3% -45,6% 
w tym miejski 251,9 413,3 424 286,4 64,1% 2,6% -32,5% 
Regionalny 1 114,4 958,8 943,7 457,9 -14,0% -1,6% -51,5% 
Razem rozgłoś nie 
regionalne 35 671,5 31 557,4 18 042,9 15 649,3 -11,5% -42,8% -13,3% 

RAZEM 57 636,0 71 012,8 49 360,9 55 142,8 23,2% -30,5% 11,7% 

Zestawienie wpływów z emisji reklam i audycji sponsorowanych w programach ogólnopolskich 
i  w rozgłoś niach regionalnych radia publicznego w latach 2000-2003* 

wpływy w tys. zł wzrost wpływów Nadawca 
2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2001/2000 2002/2001 2003/2002 

Program 1 16 739,2 26 903,3 19 997,5 25 696,6 60,7% -25,7% 28,5% 
Program 2  242,4 199,3 239,0 332,1 -17,8% 19,9% 39,0% 
Program 3   11 049,7 20 591,9 15 790,0 17 893,0 86,4% -23,3% 13,3% 
Program 4 - Radio BIS 201,7 380,7 264,2 87,1 88,7% -30,6% -67,0% 
Polskie Radio S.A. 28 233,0 48 075,2 36 290,7 44 008,8 70,3% -24,5% 21,3% 
PR Białystok 3 422,3 2 853,3 1 592,6 1 251,2 -16,6% -44,2% -21,4% 
PR Bydgoszcz (Pi K) 1 456,0 1 469,4 898,2 817,0 0,9% -38,9% -9,0% 
PR  Gdań sk 2 979,8 2 566,3 1 459,1 1 481,1 -13,9% -43,1% 1,5% 
PR Katowice 6 620,8 5 781,0 2 224,7 2 120,5 -12,7% -61,5% -4,7% 
PR Kielce 1 234,4 1 198,3 892,2 1 158,2 -2,9% -25,5% 29,8% 
PR Koszalin 863,5 753,3 506,8 607,3 -12,8% -32,7% 19,8% 
PR Kraków 1 183,6 1 204,6 1 184,0 862,7 1,8% -1,7% -27,1% 
PR  Lublin 2 084,3 1 817,8 981,3 1 405,4 -12,8% -46,0% 43,2% 
PR Łódź  1 058,0 943,5 770,9 773,2 -10,8% -18,3% 0,3% 
PR Olsztyn 2 095,0 2 178,0 1 627,2 1 414,2 4,0% -25,3% -13,1% 
PR Opole (PRO FM) 1 597,8 1 594,1 1 061,6 1 128,3 -0,2% -33,4% 6,3% 
PR Poznań  (Merkury) 5 881,4 5 197,6 2 365,0 1 600,8 -11,6% -54,5% -32,3% 
PR Rzeszów 1 291,1 1 499,9 887,5 535,3 16,2% -40,8% -39,7% 
PR Szczecin 1 936,7 1 659,5 1 022,4 915,6 -14,3% -38,4% -10,4% 
PR Warszawa (RdC) 1 876,2 705,8 321,4 406,8 -62,4% -54,5% 26,6% 
PR Wrocław 1 188,1 1 319,2 883,4 1 187,2 11,0% -33,0% 34,4% 
w tym miejski 85,3 176,7 90,0 93,2 107,1% -49,1% 3,6% 
Regionalny 1 102,8 1 142,5 793,4 1 094,0 3,6% -30,6% 37,9% 
PR Zielona Góra  
(Radio Zachód) 1 461,7 1 606,1 1 712,2 1 013,4 9,9% 6,6% -40,8% 
w tym miejski 327,0 559,8 600,6 406,8 71,2% 7,3% -32,3% 
Regionalny 1 134,7 1 046,3 1 111,6 606,6 -7,8% 6,2% -45,4% 
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razem rozgłoś nie 
regionalne 

38 230,5 34 347,6 20 390,5 18 678,2 -10,2% -40,6% -8,4% 

         
RAZEM 66 463,5 82 422,9 56 681,2 62 687,0 24,0% -31,2% 10,6% 

*Opracowano na podstawie danych przesłanych przez nadawców 

 

7.11 Podczas wykonywania monitoringów interwencyjnych najczciej stwierdzano 
naruszenia przepisów zwizane z emisj niedozwolonych reklam: 

• emisj  reklamy usług medycznych (naruszenie art. 16 b ust. 1 pkt 3 ustawy o radiofonii i 
telewizji) stwierdzono w Programie 1 Polskiego Radia S.A., 

• emisj  reklamy loterii promocyjnej (naruszenie art. 16 b ust. 1 pkt 4 ww. ustawy) 
stwierdzono w Programie 1 Polskiego Radia S.A. oraz w Rozgłoni Regionalnej PR w 
Bydgoszczy (Radio PiK), 

• emisj  reklamy obraaj cej przekonania religijne odbiorców (naruszenie art. 18 ust. 2 ww. 
ustawy) stwierdzono w Programie 1 Polskiego Radia S.A. oraz w rozgło niach 
regionalnych PR w  Kielcach i Lublinie, 

• sponsorowanie audycji publicystycznej o treci społeczno-politycznej (naruszenie art. 17 
ust. 2 i 7 pkt 2  ww. ustawy) stwierdzono w Rozgłoni Regionalnej PR w Opolu.   

 

Kontrola działalno ci reklamowej i sponsorskiej ogólnopolskich koncesjonowanych 
nadawców radiowych 

 

7.12 Planowa kontrola działalnoci reklamowej i sponsorskiej koncesjonowanych 
nadawców ogólnopolskich dotyczyła Radia RMF FM i Radia ZET. 

W trakcie kontroli materiału poemisyjnego i dokumentacji nie stwierdzono narusze 
przepisów. Jednak naruszenia stwierdzono podczas wykonywania monitoringów 
interwencyjnych. (por. pkt 7.13) 

Na podstawie przesłanych do kontroli materiałów przeprowadzono analiz i 
porównano dane dotyczce rocznego czasu emisji reklam i udziału czasu reklamowego 
w emitowanym programie.  

Porównanie sprzedanego czasu reklamowego (w minutach) w latach 2001- 2003 
przez Radio RMF FM i Radio ZET 

Nazwa radia 
Roczny czas 

emisji reklam 
w 2001 r.* 

Roczny czas 
emisji reklam 

w 2002 r.* 

Roczny czas 
emisji reklam 
w 2003 r.** 

Udział 
reklam 

w programie 
2001 r. (w %) 

Udział 
reklam 

w programie 
2002 r. (w %) 

Udział 
reklam 

w programie 
2003 r. (w %) 

       
RMF FM 16.920 20.687 18.691 3,22 3,94 3,56 
ZET 16.688 16.541 17.862 3,17 3,14 3,40 
*na podstawie sprawozdań  nadawców 
**na podstawie badań  CR MEDIA 

 

7.13 Podczas monitoringów interwencyjnych w działalnoci reklamowej i sponsorskiej 
koncesjonowanych nadawców ogólnopolskich do najczciej stwierdzonych narusze 
nale ała emisja niedozwolonych reklam: 

• emisja reklamy usług medycznych (naruszenie art. 16 b ust. 1 pkt 3 ustawy o radiofonii i 
telewizji) stwierdzono w Radiu RMF FM, 
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• emisja reklamy loterii promocyjnej (naruszenie art. 16 b ust. 1 pkt 4 ww. ustawy) 
stwierdzono w Radiu RMF FM, 

• emisja reklamy nie szanujcej przekona religijnych odbiorców (naruszenie art. 18 ust. 2 
ww. ustawy) stwierdzono w  Radiu ZET.  

 

Kontrola działalno ci reklamowej i sponsorskiej lokalnych koncesjonowanych 
nadawców radiowych 

 

7.14 W 2003 roku kontrol w zakresie działalnoci reklamowej i sponsorskiej 
przeprowadzono w trzech etapach (w lutym, marcu i maju). Przeprowadzanie kontroli 
nadawców w rónych terminach miało na celu przede wszystkim jak najszybsz interwencj  
w przypadku naruszenia przepisów, a take bezzwłoczne przedstawienie kademu nadawcy 
wyników kontroli. Taki tryb przeprowadzania kontroli podyktowany był take prowadzonym 
przez KRRiT procesem udzielania nowych koncesji. 

Na podstawie analizy materiałów poemisyjnych, jak równie przesłanej dokumentacji 
dokonano oceny działalnoci reklamowej i sponsorskiej nadawców oraz analizy zmian 
zachodzcych na rynku reklamowym w skali kraju i poszczególnych regionów.  

Na 176 skontrolowanych, lokalnych, koncesjonowanych nadawców radiowych do 104 
nie zgłoszono uwag (59,1%). W porównaniu z wynikami kontroli z 2002 roku  zanotowano 
wzrost liczby nadawców, u których nie wystpiły naruszenia przepisów, obowizuj cych w 
działalnoci reklamowej, sponsorskiej i w zakresie archiwizacji programu. W 2002 roku  nie 
zgłoszono zastrzee  do 71 ze 159 nadawców, co stanowiło 44,7% skontrolowanych 
wówczas lokalnych nadawców komercyjnych. 

W wyniku kontroli szczególne działania dyscyplinujce podj to w stosunku do  
nadawcy programu Radio PULS MIELEC, które mimo wielokrotnych monitów nie udzieliło 
odpowiedzi na wezwanie Przewodniczcego KRRiT i nie udostpniło do kontroli kompletu 
wymaganych przepisami materiałów poemisyjnych oraz dokumentacji. Przewodniczcy 
KRRiT nało ył na osob kieruj c  działalnoci  nadawcy kar pieni n . 

 Do 9 nadawców, którzy w racy sposób naruszyli obowizuj ce przepisy (5,11% 
obecnie, a w 2002 roku do 13 nadawców - 8,2%), Przewodniczcy KRRiT na podstawie     
art. 10 ust. 2 i 3 ustawy o radiofonii i telewizji skierował wezwania do bezzwłocznego 
zaniechania sprzecznych z prawem działa i przesłania informacji o sposobie usunicia  
nieprawidłowoci. 

Do 61 nadawców (34,6%), u których stwierdzono mniej istotne naruszenia przepisów, 
wystosowano pouczenia. W 2002 roku podobne pouczenia skierowano do 62 nadawców 
(39%). 

 

7.15 Realizuj c wnioski pokontrolne z pierwszego półrocza 2003 roku, w padzierniku 36 
nadawców ponownie poddano kontroli. O materiały poemisyjne zwrócono si do nadawców, 
którzy w ra cy sposób naruszyli obowizuj ce przepisy. Skontrolowano take działalno  
reklamow  i sponsorsk nadawców, którzy otrzymali koncesje w pierwszym  półroczu 2003 
roku. 

Ponowna kontrola wykazała race naruszenie przepisów przez Radio OKO, które nie 
dostosowało si do wezwa Przewodniczcego KRRiT. Przewodniczcy KRRiT na 
podstawie decyzji Nr 13 z 21 listopada 2003 roku nałoył na nadawc kar  pieni n . 
Podczas kontroli u 18 nadawców stwierdzono mniej istotne naruszenia przepisów. Do tej 
grupy nadawców skierowano pouczenia.  
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Podczas ponownej kontroli stwierdzono, e połowa nadawców wyeliminowała 
naruszenia przepisów, na które wskazano w poprzednim okresie. 

Rodzaje naruszeń  przepisów dotyczą cych działalnoś ci reklamowej i sponsorskiej w latach 2000 – 2003 
(w % skontrolowanych nadawców) 

RODZAJ NARUSZENIA 2000 r. 2001r. 2002 r. 2003 r. 
Brak odpowiedzi na Ŝ ą danie Przewodniczą cego KRRiT 0,7% 0,0% 0,6% 0,6% 
Brak naleŜ ytej archiwizacji 6,8% 8,5% 4,4% 2,8% 
Emitowanie kryptoreklamy  6,8% 0% 6,3% 
Przekroczenie czasu reklamowego 2,6% 3,0% 1,3% 0,6% 
Reklama, której emisja jest zakazana 0,7% 9,9% 6,3% 5,7% 
Niewłaś ciwe oznaczenie reklamy 13,7% 6,8% 2,5% 1,1% 
Nieprawidłowa ewidencja reklam 23,5% 21% 15,7% 9,6% 
Nieprawidłowa ewidencja audycji sponsorowanych 9,4% 8,6% 18,8%, 6,3% 
Przekroczenie dopuszczalnego czasu wskazania sponsora 0,9% 0,6% 2,6% 3,4% 
Sponsorowanie dzienników 0,0% 0,6% 0% 0,% 
Wskazanie sponsora w trakcie audycji 0,0% 0,6% 0% 0,% 
Sponsorowanie przez produkt 0,0% 1,2% 0% 0% 
Audycja sponsorowana zawiera przekaz reklamowy dotyczą cy 
produktów lub usług sponsora 

0,9% 1,2% 0,9% 1,1% 

 

7.16 Podczas monitoringów interwencyjnych najczciej stwierdzono nastpuj ce 
naruszenia obowizuj cych przepisów: 

• emisj  reklamy usług medycznych (naruszenie art. 16 b ust. 1 pkt 3 ustawy o radiofonii i 
telewizji) stwierdzono w: 

− Radiu PSR w Szczecinie, 

− Radiu GRA  Toruniu, 

− Radiu RADOM w Radomiu, 

− Radiu PARADA w Łodzi, 

− Radiu VIGOR FM w Słupsku, 

− Radiu ESKA  w Warszawie, 

− TWOIM RADIU 106,2 FM ZŁOTE PRZEBOJE w Jeleniej Górze, 

• emisj  reklamy loterii promocyjnej (naruszenie art. 16 b ust. 1 pkt 4 ww. ustawy) 
stwierdzono w: 

− Radiu ESKA w Warszawie, 

− Radiu POGODA w Warszawie, 

− Radiu 94 FM w Warszawie, 

− Radiu WAWa w Warszawie, 

− Radiu ESKA NORD w Gdyni, 

− Radiu TREFL w Sopocie, 

− Radiu WA-MA w Olsztynie, 

− Radiu ELITA w Bydgoszczy, 

− Radiu BLUE 103,5 FM w Bydgoszczy, 

• emisj  reklamy obraaj cej uczucia religijne odbiorców (naruszenie art. 18 ust. 2 ww. 
ustawy) stwierdzono w radiu: 

− Radiu WAWa w Warszawie, 
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− Radiu ELKA w Lesznie, 

− Radiu GRA w Toruniu, 

− Radiu CLASSIC FM w Łodzi, 

− Radiu TKM FM w Łodzi, 

− Radiu REKORD w Radomiu,  

• emisj  reklamy napojów alkoholowych (naruszenie art. 16 b ust. 1 pkt 2 ww. ustawy i art. 
13' ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzewo ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) 
stwierdzono w:  

− Radiu VIGOR FM w Słupsku, 

− Radiu ALFA w Krakowie, 

• emisj  kryptoreklamy (naruszenie art. 16 c ww. ustawy) stwierdzono w Radiu BOGORIA 
w Grodzisku Mazowieckim,  

• emisj  informacji, w której sponsor  zachca do kupna jego towarów (naruszenie art. 17 
ust. 4 ww. ustawy) stwierdzono w Radiu REKORD FM w Radomiu. 

W 2003 roku w ogólnej ocenie działalnoci reklamowej i sponsorskiej nadawców 
radiowych naley podkreli  zmniejszenie si liczby nadawców naruszajcych obowi zuj ce 
przepisy. 

 

Naruszenia obowi zuj cych przepisów – decyzje o ukaraniu 

 

7.17 Do najczstszych uchybie wobec obowizuj cych przepisów w zakresie działalnoci 
reklamowej i sponsorskiej zaliczy nale y brak prawidłowego ewidencjonowania 
wyemitowanych reklam i audycji sponsorowanych. Nadawcy co prawda ewidencjonuj 
reklamy i audycje sponsorowane, jednak sposób prowadzenia ewidencji odbiega od zasad 
okre lonych w rozporzdzeniach Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 

Do najistotniejszych narusze przepisów zaliczy nale y nadawanie zakazanej 
reklamy usług i  kryptoreklamy.  

Wszystkie przypadki emisji niedozwolonej reklamy dotyczyły usług medycznych. 
Wynika to zarówno z pewnej niespójnoci obowi zuj cych przepisów, a przede wszystkim 
braku enumeratywnego wskazania co stanowi usług medyczn.  

Stwierdzone przypadki nadawania kryptoreklamy dotyczyły zbyt rozbudowanej 
informacji o usługach czy produkcie. Informacja taka stała si w wyniku tego przekazem, 
spełniaj cym ustawowe kryteria reklamy i powinna by wła ciwie oznakowana. 

Niezale nie od poucze i wezwa  skierowanych do nadawców naruszajcych 
obowi zuj ce przepisy, w najbardziej racych przypadkach Przewodniczcy KRRiT nało ył 
kary pieni ne. 

 

7.18 W 2003 roku Przewodniczcy KRRiT nało ył 13 kar pieni nych za nieprzestrzeganie 
przepisów dotyczcych działalnoci reklamowej i sponsorskiej (9 kar na nadawców 
telewizyjnych, 4  na nadawców radiowych). Sporód kar: 

• 7 kar nałoono za przekroczenie dopuszczalnego czasu emisji reklam, 

• 2 kary nałoono za niedostosowanie si nadawcy do wezwania Przewodniczcego 
KRRiT, 
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• 2 kary za emisj kryptoreklamy,  

• 1 kar  za emisj niedozwolonej reklamy usług medycznych,  

• 1 kar  za niezgodne z przepisami oznaczenie sponsora. 

 

7.19 Wykaz kar nałoonych przez Przewodniczcego KRRiT w 2003 roku: 

• Telewizja POLSAT - za emisj kryptoreklamy – kara w wysokoci 10.000 zł (decyzja Nr 
2 z 12 lutego 2003 roku), 

• Sławomir Papiera (Radio 66 w Koninie) - za brak odpowiedzi na wezwanie 
Przewodniczcego KRRiT – kara w wysokoci 1.000 zł.(decyzja Nr 3 z 26 maja 
2003 roku), 

• Gustaw Cygan (Radio Puls w Mielcu) - za brak odpowiedzi na wezwanie 
Przewodniczcego KRRiT – kara w wysokoci 1.000 zł.(decyzja Nr 4 z 29 maja 2003 
roku), 

• Telewizja Polska S.A. - za przekroczenie dopuszczalnego czasu nadawania reklam – kara 
w wysoko ci 20.000 zł.(decyzja Nr 5 z 3 czerwca 2003 roku), 

• Telewizja TVN Siedem - za przekroczenie dopuszczalnego czasu nadawania reklam – 
kara w wysokoci 2.000 zł.(decyzja Nr 6 z 2 lipca 2003 roku), 

• Telewizja Polska S.A. za przekroczenie dopuszczalnego czasu nadawania reklam – kara 
w wysoko ci 25.000 zł.(decyzja 7 z 23 lipca 2003 roku), 

• Radio Kolor w Warszawie - za emisj niedozwolonej reklamy usług medycznych – kara 
w wysoko ci 4.000 zł (decyzja nr 8 z 14 sierpnia 2003 roku), 

• Telewizja Polska S.A. - za emisj kryptoreklamy – kara w wysokoci 30.000 zł.(decyzja 
nr 10 z 7 listopada 2003 roku), 

• Telewizja Polska S.A. - za przekroczenie dopuszczalnego czasu nadawania reklam – kara 
w wysoko ci 30.000 zł. (decyzja Nr 11 z 7 listopada 2003 roku), 

• Telewizja Polsat - za przekroczenie dopuszczalnego czasu nadawania reklam – kara 
w wysoko ci 26.000 zł. (decyzja Nr 12 z 12 listopada 2003 roku), 

• Rozgło nia Radiowa Radio Oko w Ostrołce - za niezgodne z przepisami oznaczenie 
sponsora audycji – kara w wysokoci 1.000 zł. (decyzja Nr 13 z 21 listopada 2003 roku), 

• Telewizja Polska S.A. - za przekroczenie dopuszczalnego czasu nadawania reklam – kara 
w wysoko ci 95.100 zł.(decyzja Nr 14 z 27 listopada 2003 roku), 

• Telewizja TVN za przekroczenie dopuszczalnego czasu nadawania reklam – kara 
w wysoko ci 4.140 zł.(decyzja Nr 15 z 15 grudnia 2003 roku). 

W zwi zku z powyszymi decyzjami o nałoeniu kar nadawcy wpłacili do budetu 
pa stwa kwot  w ł cznej wysokoci 249.240 zł. W stosunku do dwóch decyzji o ukaraniu 
prowadzone jest postpowanie wykonawcze, za od jednej decyzji nadawca złoył odwołanie 
do s du. 

W 2004 roku Przewodniczcy KRRiT nało ył na spółk Telewizja Polsat S.A. kar w 
wysoko ci 20.000 zł za naruszenie przepisów zawartych w art. 16c ustawy o radiofonii i 
telewizji (decyzja Nr 2 z 16 marca 2004 roku) 
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VIII. D ZIAŁALNO   MI DZYNARODOWA  KRAJOWEJ  RADY 
RADIOFONII  I  TELEWIZJI  

 
Działania KRRiT zwi zane z integracj  europejsk  

 

8.1 Rozpatrujc kwesti  funkcjonowania systemu europejskiej polityki audiowizualnej 
nale y rozpatrywa to wielowymiarowe zagadnienie w szerokim aspekcie dziedzin 
wchodz cych w jego skład. 

 Nale  do nich - oprócz regulacji odnoszcych si  do treci rozpowszechnianych w 
mediach elektronicznych, w szczególnoci takich jak dyrektywa o telewizji bez granic - 
regulacje promujce rozwój produkcji kinematograficznej i audiowizualnej, do których naley 
zaliczy  m.in. decyzje Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie ustanowienia programów 
Wspólnoty Europejskiej: Media Plus - Rozwój, Dystrybucja i Promocja oraz Media – 
Szkolenie. Programy te s ukierunkowane na wspieranie rozwoju europejskiej kinematografii 
oraz przemysłu audiowizualnego, a take promowanie jzykowej i kulturowej rónorodnoci 
w Europie.  

Nale y mie  te  na uwadze, i europejski rynek audiowizualny nie jest regulowany 
wył cznie przepisami dotyczcymi tre ci oraz mechanizmami wspierajcymi, ustanowionymi 
przez Wspólnot.  

Wiele innych przepisów wspólnotowych ma znaczcy wpływ na spółki medialne. Do 
najwa niejszych nale : 

• regulacje dotyczce elektronicznych sieci i usługi komunikacji elektronicznej ( tzw. 
pakiet dyrektyw o komunikacji elektronicznej), 

• regulacje dotyczce usług społeczestwa informacyjnego (dyrektywa w sprawie handlu 
elektronicznego),  

• plany odnoszce si  do przejcia na cyfrowy system transmisji radiowych i telewizyjnych 
(komunikat Komisji Europejskiej dla Rady i Parlamentu Europejskiego, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie przejcia z 
nadawania analogowego na cyfrowe).  

Bardzo istotn dziedzin  wpływaj c  na kształtowanie polityki audiowizualnej jest 
system ochrony praw autorskich i praw pokrewnych, zarówno ten funkcjonujcy w ramach 
Unii Europejskiej, jak i w ramach midzynarodowych konwencji, a w szczególnoci 
konwencji ONZ.  
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Istotn  rol , w ramach szeroko rozumianej polityki audiowizualnej, maj 
mi dzynarodowe zobowizania, wynikajce z regulacji prawnych, kształtujcych rozwój 
handlu usługami na gruncie Układu Ogólnego w Sprawie Handlu Usługami (GATS). To 
znaczenie w szczególnoci jest istotne w kontekcie negocjacji, zmierzajcych w kierunku 
liberalizacji wiatowego rynku usług, obejmujcego równie zagadnienia specyficzne dla 
usług audiowizualnych.  

Nie sposób w dobie konwergencji mediów wykluczy z omawianego zakresu 
tematycznego działa zwi zanych z budowaniem społeczestwa informacyjnego, zwizanych 
z ustaleniami, przyjtymi podczas poprzedzonego długotrwałymi przygotowaniami, 

wiatowego Szczytu Społeczestwa Informacyjnego w Genewie w grudniu 2003 roku. 

 

Projekt Phare 

8.2 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji realizuje od padziernika 2002 roku projekt 
Phare 2001, w formie umowy bliniaczej z Dyrekcj Rozwoju Mediów we Francji (DDM), 
zatytułowany „Kształtowanie i dostosowanie polityki audiowizualnej w warunkach 
konwergencji technologicznej”.  

Projekt ko czy si  w maju bie cego roku, w chwili wejcia Polski do Unii 
Europejskiej. 

Pomysł projektu zrodził si wiosn  1999 roku, pierwotnie jako wspólny projekt 
badawczy Uniwersytetu Warszawskiego oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Komitet 
Bada  Naukowych nie przyjł jednak projektu do realizacji, cho miał on strategiczne dla 
polskiego sektora audiowizualnego znaczenie. Istot projektu miała by analiza 
najwa niejszych problemów, wynikajcych z konwergencji telekomunikacji, działalnoci 
radiowo-telewizyjnej i informatyki oraz konsekwencji tych zjawisk dla szeroko rozumianej 
regulacji w dziedzinie komunikowania. 

 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, doceniajc znaczenie tych zagadnie dla 
polskiego sektora audiowizualnego, podjła decyzj  o jego modyfikacji tak, aby przystawał 
do norm wymaganych przy projektach pharowskich.  

Projekt został zgłoszony do Urzdu Komitetu Integracji Europejskiej w 2000 roku ze 
wiadomoci , e jego rezultaty bd  gotowe w momencie kluczowym dla Polski w 

przeddzie wej cia do Unii Europejskiej. 

 

8.3 Przesłanki, które Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uwzgldniła przy tworzeniu 
projektu były nastpuj ce: 

• Polska potrzebuje strategii działania dotyczcej implementacji technologii cyfrowej w 
obszarze nadawania radiowego i telewizyjnego w kontekcie konwergencji 
technologicznej. 

• Polityka regulacyjna Unii Europejskiej, która chroni takie wartoci jak kultura i 
ró norodno  j zykowa oraz interesy mniejszoci i konsumentów, moe natkn  si  na 
problemy, zwizane z praktyczn niemo liwo ci  implementacji tych uregulowa.  

• Sektor audiowizualny zmienia si w szybkim tempie i struktura instytucjonalna odgrywa 
szczególnie wan  rol  w zapewnianiu właciwej realizacji celów społecznych. 

• Post p w dziedzinie technologii cyfrowych jest impulsem wywołujcym nowe 
oczekiwania wzgldem ciał regulujcych. Te oczekiwania dotycz nie tylko rozszerzenia 
kompetencji ciał regulujcych, lecz take sposobu ich organizacji i funkcjonowania oraz 
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działania zgodnie ze standardami administracji publicznej i wypełniania przypisanych im 
zada  szybko i efektywnie. 

Celem strategicznym projektu Phare, zaproponowanego przez KRRiT, było 
utworzenie stabilnych podstaw do ekonomicznej aktywnoci, prowadzonej przez polskie i 
zagraniczne przedsibiorstwa działajce w sektorze audiowizualnym, w kontekcie pełnej 
integracji z Uni  Europejsk. Osi gni cie tego celu zakładano poprzez realizacj trzech celów 
uzupełniajcych:  

• całkowite przeniesienie i efektywne wprowadzenie acquis communautaire do polskiego 
prawa,  

• opracowanie strategii dla rozwoju polskiego sektora audiowizualnego w erze cyfrowej,  

• strukturalne i instytucjonalne wzmocnienie KRRiT. 

Istotn  cz  projektu stanowiły prace eksperckie. Polscy eksperci uczestniczyli w 
spotkaniach z ekspertami UE, podczas spotka analizowano poszczególne dokumenty 
zaliczane do acquis communautaire, analizowano rozwizania przyjte w krajach Unii. 
Uzupełnieniem były wizyty eksperckie w krajach europejskich, z których powstały raporty 
opisuj ce i analizujce, przyjmowane tam rozwizania dotyczce m.in. funkcjonowania i 
struktury nadawców publicznych, regulatora mediów elektronicznych, abonamentu, 
monitoringu, strategii cyfrowej. W ramach projektu przeprowadzono przy udziale ekspertów 
unijnych cykl seminariów i konferencji. 

 

8.4 W wyniku realizacji projektu powstały dwa podstawowe opracowania eksperckie. 
Pierwsze opracowanie, tzw. Zielona Ksiga zawiera załoenia do projektu nowej ustawy o 
mediach elektronicznych. Projekt tej ustawy bdzie zgodny z całoci  acquis communautaire 
oraz bdzie uwzgldniał kierunki rozwoju sektora mediów w Europie. Drugie opracowanie, 
tzw. Biała Ksi ga stanowi z jednej strony podsumowanie dyskusji publicznych, jakie miały 
miejsce po ogłoszeniu Zielonej Ksigi, a z drugiej zawiera ostateczn , eksperck propozycj  
zało e  do ustawy o mediach elektronicznych w Polsce.  

Biała Ksi ga została zaprezentowana podczas konferencji, bd cej podsumowaniem 
projektu Phare, jaka miała miejsce 29 marca 2004 roku.  

 

8.5 Istotn  cz  projektu stanowiła restrukturyzacja Krajowej Rady Radiofonii i 
Telewizji. Realizacj tego celu wspomagał audyt organizacyjny Biura KRRiT 
przeprowadzony przez firm Ernst&Young.  

W ramach audytu przeprowadzono nastpuj ce analizy: struktury Biura KRRiT, 
wewn trznych procedur w KRRiT, strategii Biura KRRiT, kultury organizacyjnej Biura 
KRRiT, spójnoci organizacyjnej Biura KRRiT. 

 Audyt organizacyjny zakoczył si  przedstawieniem raportu kocowego, który 
oprócz opisu funkcjonowania Biura KRRiT, zawiera rekomendacje zmian organizacyjnych.  

 

Udział Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w wypracowywaniu europejskiej polityki 
audiowizualnej – grupy robocze w Brukseli 

8.6  Komisja Europejska, doceniajc rol  krajowych ciał regulacyjnych właciwych w 
sprawach audiowizualnych, w monitorowaniu prawidłowego stosowania i wypełniania celów 
dyrektywy o telewizji bez granic oraz majc na uwadze dowiadczenia krajowych ciał 
reguluj cych uznała, i celowe jest włczenie ich przedstawicieli w prace nad planowan 
nowelizacj  dyrektywy. 
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 Uznanie roli krajowych organów regulacyjnych w przyczynianiu si do wypełniania 
celów dyrektywy zaowocowało powołaniem stałej grupy składajcej si  z przedstawicieli 
krajowych regulatorów audiowizualnych oraz Komisji Europejskiej (High-level Group of 
Executives of Regulatory Authorites in the Field of Broadcasting). 

 W 2003 roku odbyły si dwa spotkania grupy europejskich regulatorów rynku 
audiowizualnego, na które zaproszono równie przedstawicieli krajów stowarzyszonych z 
Uni  Europejsk, w tym Polsk.  

W pracach tej grupy bior udział przedstawiciele Krajowej Rady Radiofonii i 
Telewizji. Podczas spotka w 2003 roku dyskutowano o uwagach, zawartych w czwartym 
raporcie z wdraania dyrektywy o telewizji bez granic oraz o przedstawionym przez Komisj  
roboczym programie prac nad zmian dyrektywy.  

 

8.7 Istotne znaczenie dla kształtowania europejskiej polityki audiowizualnej maj  prace, 
podejmowane w gremiach eksperckich. Odgrywaj one istotn rol  w wyra aniu opinii o 
zjawiskach zachodzcych na rynku audiowizualnym, w tym na temat wyzwa i mo liwo ci, 
jakie stoj  przed mediami elektronicznymi w zwizku z rozwojem nowych technologii oraz w 
projektowaniu nowych regulacji, dotyczcych sektora audiowizualnego. 

 Grupy robocze Rady Unii Europejskiej, składajce si  z ekspertów pochodzcych z 
Pa stw Członkowskich, przygotowuj zagadnienia, które maj by  przedmiotem obrad Rady 
oraz Komitetu Stałych Przedstawicieli. Do dnia akcesji kraje przyst puj ce uczestnicz w 
pracach grup w ramach statusu aktywnego obserwatora.  

W dziedzinie tematyki audiowizualnej naley wyró ni  prace grupy roboczej ds. 
polityki audiowizualnej. Przedstawiciele Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pocz wszy od 
drugiej połowy 2003 roku, bior udział w pracach Grupy roboczej ds. polityki 
audiowizualnej.  

Grupa robocza ds. polityki audiowizualnej w tym okresie podejmowała m.in. 
nast puj ce prace: 

• przygotowała projekt rezolucji w sprawie depozytu dzieł kinematograficznych,  

• omawiała Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie przyszłej polityki regulacyjnej w 
europejskim sektorze audiowizualnym,  

• omawiała sprawy, dotyczce programów Media Plus i Media Szkolenie, 

• omawiała propozycj decyzji Rady Parlamentu, dotyczc  uczestnictwa Wspólnoty 
Europejskiej w Europejskim Obserwatorium Audiowizualnym. 

 

8.8 W 2003 roku przedstawiciele Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji uczestniczyli w 
spotkaniach Komitetu Kontaktowego ds. dyrektywy o telewizji bez granic. 

Komitet Kontaktowy ds. dyrektywy o telewizji bez granic działa pod auspicjami Komisji 
Europejskiej i składa si z przedstawicieli pastw członkowskich, obradujcych pod 
przewodnictwem przedstawiciela Komisji. 

 Do zada Komitetu Kontaktowego ds. dyrektywy o telewizji bez granic w szczególnoci 
nale y: 

• ułatwienie implementacji dyrektywy poprzez regularne konsultacje w zakresie problemów, 
wynikaj cych ze stosowania jej postanowie, 

• opracowywanie opinii w sprawie realizacji przez pastwa członkowskie postanowie 
dyrektywy, 



VIII. Działalno
ś ć

 mię dzynarodowa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  

152 

• tworzenie forum wymiany informacji,  

• omawianie wyników regularnie prowadzonych konsultacji, 

• usprawnienie wymiany informacji pomidzy pa stwami członkowskimi i Komisj 
Europejsk w sprawie rozwoju działalnoci regulacyjnej w zakresie wiadczenia usług 
nadawczych, z uwzgldnieniem polityki audiowizualnej Wspólnoty i postpu technicznego, 

• ledzenie wszelkich zmian, w odniesieniu do których po dana byłaby wymiana informacji.  

Po raz pierwszy w pracach Komitetu Kontaktowego wzili udział przedstawiciele 
pa stw kandydujcych do UE. Przedstawiciele przyszłych pastw członkowskich UE 
uczestniczyli w posiedzeniach Komitetu Kontaktowego w charakterze aktywnych 
obserwatorów. Po akcesji do Unii Europejskiej bd  mogli w pełni aktywnie uczestniczy w 
jego pracach. 

Podczas spotka Komitetu Kontaktowego te rozwa ano efekty konsultacji 
publicznych, przeprowadzonych w zwizku z planowan zmian  dyrektywy o telewizji bez 
granic.  

 

8.9 Od 2002 roku przedstawiciele Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji bior  udział w 
pracach komitetów i grup roboczych Unii Europejskiej, które dotycz polityki 
audiowizualnej. 

Polska, tak jak inne kraje kandydujce, do momentu akcesji, ma w nich status 
aktywnego obserwatora. Oznacza to moliwo  zabierania głosu w dyskusji, bez prawa 
udziału w głosowaniu.  

W 2002 roku Polska przystpiła do wspólnotowego Programu Media Plus i Media-
Szkolenie, wspierajcego sektor audiowizualny i kinematograficzny, co oznaczało równie 
uczestnictwo w strukturach roboczych Komisji Europejskiej. 

 Zgodnie z decyzjami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 
2000/821/EC i nr 163/2001/EC, utworzony został Komitet ds. implementacji Programu Media 
- Plus i Media - Szkolenie, w którym zasiadaj przedstawiciele pastw uczestniczcych w 
jego realizacji. 

Komitet ds. implementacji Programu Media-Plus i Media-Szkolenie zbiera si na 
posiedzeniach plenarnych kilka razy do roku i zatwierdza propozycje Komisji Europejskiej, 
dotycz ce w szczególnoci: 

• dofinansowywania projektów,  

• zmian warunków obowizuj cych przy składaniu ofert, 

• przekazywania rodków finansowych na poszczególne komponenty Programu Media.  

 

Udział Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w pracach grup i komitetów konsultacyjnych 

8.10 W lipcu i listopadzie 2003 roku odbyły si obrady Stałego Komitetu ds. Praw 
Autorskich i Praw Pokrewnych (SCCR) wiatowej Organizacji Własnoci Intelektualnej 
(WIPO).  

Przedstawiciele Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji uczestniczyli w składzie 
polskiej delegacji na obrady Stałego Komitetu, podczas których dyskutowano nad projektem 
nowego instrumentu prawa midzynarodowego, czyli traktatu o ochronie praw organizacji 
nadawczych.  
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W 1995 roku Polska przystpiła do Porozumienia ustanawiajcego wiatow  
Organizacj Handlu (WTO). Celem działania WTO jest rozwój handlu towarami i usługami w 
celu podniesienia standardu ycia w pa stwach członkowskich, przy optymalnym 
wykorzystaniu wiatowych zasobów oraz denie do trwałego rozwoju.  

Istotnymi elementami Porozumienia WTO s zał czniki, czyli porozumienia 
szczegółowe. 

Dla sektora audiowizualnego najistotniejszymi załcznikami s:  

• Układ Ogólny w Sprawie Handlu Usługami (GATS),  

• Porozumienie w Sprawie Handlowych Aspektów Praw Własnoci Intelektualnej 
(TRIPS). 

W zwi zku z akcesj do Unii Europejskiej Polska została włczona w proces 
uzgadniania wspólnotowej polityki handlowej. Zgodnie z Traktatem Ustanawiaj cym 
Wspólnot  Europejsk, negocjacje w ramach WTO prowadzi Komisja Europejska w imieniu 
Pa stw Członkowskich, uwzgldniaj c rezultaty konsultacji, które odbyły si na forum 
Komitetu do art. 133 w sprawie usług , działajcego przy Radzie Unii Europejskiej. 

Zakres zada, b d cych przedmiotem prac Komitetu do art. 133 w sprawie usług, 
obejmuje kwestie zwizane z polityk handlu zagranicznego Wspólnoty, w tym równie 
kwestie usług audiowizualnych.  

Nale y mie  na uwadze, i art. 133 Traktatu jest jednym z najistotniejszych 
przepisów, dotyczcych wspólnotowej polityki handlowej, która powinna by oparta na 
jednolitych zasadach, zwłaszcza w odniesieniu do umów handlowych i ujednolicania rodków 
liberalizacyjnych.  

Polska uczestniczy w pracach Komitetu do art. 133 w sprawie usług od 1 kwietnia 
2003 roku na prawach aktywnego obserwatora, a reprezentowana jest przez przedstawicieli 
Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. 

 Przedstawiciele Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w ramach konsultacji 
mi dzyresortowych koordynowanych przez Ministerstwo Gospodarki, opiniuj w zakresie 
polityki audiowizualnej dokumenty zwizane z kształtowaniem wspólnotowej polityki, 
dotycz cej usług audiowizualnych, w tym oferty usługowe poszczególnych pastw 
członkowskich GATS/WTO, umowy o współpracy handlowej pomidzy Wspólnot 
Europejsk a krajami trzecimi. 

 

8.11 Istotny element, kształtujcy nowoczesne rozumienie polityki audiowizualnej, 
stanowi  działania zwizane z tworzeniem korzystnych warunków dla rozwoju usług 
społeczestwa informacyjnego. 

Media audiowizualne odgrywaj kluczow  rol  w rozwoju i przekazywaniu wartoci 
społecznych i kulturalnych w demokratycznych społeczestwach. W dobie digitalizacji i 
konwergencji sektorów audiowizualnego, telekomunikacyjnego i teleinformatycznego istotne 
jest uwiadomienie roli mediów w upowszechnianiu wartoci demokratycznych, promowaniu 
ró norodnoci j zykowej i kulturowej, niwelowaniu podziałów społecznych poprzez 
tworzenie warunków dla dzielenia si wiedz  i przepływu informacji.  

W tym kontekcie za niezwykle wane naley uzna  zorganizowanie wiatowego 
Szczytu Społeczestwa Informacyjnego (WSIS), które stanowiło realizacj rezolucji 56/183 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ.  
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wiatowy Szczyt Społeczestwa Informacyjnego został zaplanowany w dwóch 
fazach. Pierwsza faza wiatowego Szczytu Społeczestwa Informacyjnego odbyła si od 
10 do 12 grudnia 2003 roku w Genewie. Druga faza odbdzie si  pod koniec 2005 roku w 
Tunisie. 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji aktywnie uczestniczyła w przygotowaniach do 
wiatowego Szczytu Społeczestwa Informacyjnego, a jej przedstawiciele brali udział w 

pracach komitetów przygotowawczych. 

W dokumentach, przyjtych podczas obrad Szczytu, zarówno w Deklaracji Zasad jak i 
w Planie Działa poruszono wiele istotnych kwestii, zwizanych z budowaniem 
społeczestwa informacyjnego.  

W ród najwaniejszych problemów Deklaracja Zasad wymienia nastpuj ce 
zagadnienia: 

• rola rz dów i innych właciwych podmiotów w promowaniu technologii tele-
informatycznych, 

• infrastruktura informatyczna i telekomunikacyjna, jako niezbdna podstawa otwartego 
dla wszystkich społeczestwa informacyjnego, 

• dost p do wiedzy i informacji, 

• wzmacnianie zdolnoci społeczestwa do aktywnego korzystania z usług społeczestwa 
informacyjnego, 

• zwi kszanie zaufania do technologii teleinformatycznych oraz bezpieczestwa w ramach 
korzystania z tych usług, 

• tworzenie warunków dla rozwoju społeczestwa informacyjnego, 

• upowszechnianie technologii teleinformatycznych, które daj korzy ci we wszystkich 
dziedzinach ycia, 

• zró nicowanie i tosamo  kulturowa, zrónicowanie j zykowe oraz lokalne treci 
kulturowe, 

• rodki masowego przekazu, 

• etyczny wymiar społeczestwa informacyjnego,  

• współpraca midzynarodowa i regionalna. 

 

Działania KRRiT na forum Rady Europy 

 

8.12 Rada Europy jest dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wa nym forum działania 
na płaszczynie europejskiej, poniewa udział w pracach tej instytucji stanowi przygotowanie 
do działalnoci w organach Unii Europejskiej. Rada Europy bowiem ci le współpracuje z 
Uni  Europejsk przy tworzeniu wspólnej przestrzeni audiowizualnej. 

W 2003 roku Rada Europy przedstawiła Przewodniczcej KRRiT propozycj 
zorganizowania w Polsce regionalnej konferencji dla pastw sygnatariuszy Paktu Stabilnoci 
dla Krajów Europy Południowo-Wschodniej. Temat konferencji dotyczył nadzoru 
wykonywanego przez organy regulacyjne w kontekcie zasady wolnoci i niezaleno ci 
mediów. 
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Konferencja odbyła si 3 i 4 padziernika 2003 roku, a udział w niej wzili 
przedstawiciele regulatorów z Albanii, Boni i Hercegowiny, Bułgarii, Czarnogóry, Kosowa, 
Mołdawii, Rumunii, Serbii i Macedonii.  

Celem spotkania było omówienie prawnych i praktycznych problemów, zwi zanych z 
działalnoci  regulatorów oraz okrelenie mo liwo ci ich przezwyci enia, zarówno na 
szczeblu regionalnym, jak i krajowym.  

Podstaw dyskusji w czasie konferencji była Rekomendacja Komitetu Ministrów 
Rady Europy nr 23(2000) na temat niezaleno ci i funkcji ciał reguluj cych sektor 
audiowizualny. Rekomendacja Komitetu Ministrów Rady Europy stwarza ramy, 
zapewniajce niezaleno  i stabilno  tych instytucji. 

Konferencja sformułowała wnioski i rekomendacje. Podkrelono w nich rol  ciał 
reguluj cych, które powinny sta na stray wolno ci wypowiedzi i niezaleno ci nadawców. 
Wykonywanie tych zada musi by  prawnie zagwarantowane.  

Konferencja była ju trzeci  mi dzynarodow inicjatyw , organizowan przez 
Krajow  Rad  Radiofonii i Telewizji we współpracy z Rad Europy. 

W 1996 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zorganizowała pod patronatem 
Rady Europy konferencj zatytułowan „Wyzwania dla ciał regulujcych media elektroniczne 
w krajach Europy rodkowo-Wschodniej”. 

W 2000 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji była głównym koordynatorem 
przygotowa do VI Konferencji Ministerialnej ds. Mediów Rady Europy w Krakowie, gdzie 
zostały wytyczone kierunki europejskiej polityki audiowizualnej na kolejne cztery lata.  

Wspólne inicjatywy z Rad Europy wpisuj si  w ponad dziesicioletni  aktywn  
obecno  przedstawicieli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jako ekspertów w pracach 
komitetów i grup roboczych w obszarze mediów elektronicznych. Polscy eksperci zapraszani 
s  równie  jako konsultanci w sprawach audiowizualnych w misjach Rady Europy w krajach 
b d cych w trakcie transformacji lub tworzenia rynku mediów elektronicznych. 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji reprezentuje Polsk w strukturach Rady Europy, 
zajmuj cych si  rodkami przekazu. 

 

8.13 Przedstawiciele Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w 2003 roku brali udział w 
pracach nastpuj cych komitetów i grup roboczych: 

• Komitet Zarzdzaj cy ds. Mediów (CDMM): uczestniczy dr Karol Jakubowicz, doradca 
Przewodniczcej KRRiT, który został wybrany na stanowisko Wiceprzewodniczcego 
Biura CDMM; CDMM okre la kierunki działania w dziedzinie mediów; w Komitecie 
Zarz dzaj cym ds. Mediów uczestnicz przedstawiciele wszystkich krajów członkowskich 
Rady Europy. 

• Stały Komitet ds. Telewizji Transgranicznej (T-TT): uczestniczy od 1993 roku dr Karol 
Jakubowicz; zadaniem Komitetu jest formułowanie rekomendacji co do stosowania 
konwencji o telewizji ponadgranicznej oraz podejmowanie stara na rzecz rozstrzygania 
konfliktów, wynikaj cych ze stosowania konwencji. 

• Grupa Rady Europy ds. demokratycznego i społecznego wpływu mediów w dobie 
technologii cyfrowej (MM-S-DB): uczestniczy Małgorzata Pk, wicedyrektor 
Departamentu Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranic; grupa zajmuje si analiz  
kwestii zwi zanych z funkcjonowaniem telewizji w nowych technologicznie warunkach. 
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• Grupa specjalistów ds. usług on-line i demokracji (MM-S-OD): uczestniczy dr hab. 
Tadeusz Kowalski, ekspert KRRiT; podstawowym obszarem zainteresowa  ekspertów w 
tej grupie s potencjalne moliwo ci zastosowania nowych technologii informacji i 
komunikowania w dziedzinie demokracji. 

Omówienie pracy poszczególnych grup znajduje się  w czę ś ci „Informacja o 
podstawowych problemach radiofonii i telewizji” 

 

Udział w pracach Europejskiej Platformy Ciał Regulują cych (EPRA) 

8.14  Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji naley do członków załoycieli Europejskiej 
Platformy Ciał Regulujcych (EPRA), istniejcej od 1995 roku organizacji skupiajcej 46 
regulatorów z 37 krajów europejskich. W cigu o miu lat EPRA stała si w Europie 
powa nym forum dyskusyjnym, przy którym stałymi obserwatorami s przedstawiciele 
Komisji Europejskiej oraz Rady Europy.  

Po raz pierwszy w historii istnienia Europejskiej Platformy Ciał Reguluj cych 
zaproponowano wszystkim członkom podpisanie wspólnego stanowiska. Stanowisko dotyczy 
sprawy, któr zarówno Rada Europy, jak i Komisja Europejska uznaj za istotn – ustalenia 
precyzyjnych zasad, dotyczcych mo liwo ci odwołania członków ciał regulujcych, w taki 
sposób, aby unikn sytuacji, w której odwołanie byłoby wykorzystywane jako rodek 
nacisku politycznego.  

Członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 17 lipca 2003 roku, przyj li 
jednogłonie stanowisko, przygotowane przez rad Europejskiej Platformy Ciał Regulujcych 
(European Platform for the Regulatory Authorities). W stanowisku podkre lono znaczenie 
niezaleno ci ciał reguluj cych sektora usług nadawczych w społeczestwach 
demokratycznych.  

W ramach Europejskiej Platformy Ciał Regulujcych została stworzona stała grupa, 
która zajmuje si zagadnieniami naziemnej telewizji cyfrowej. W pracach grupy uczestniczy 
równie  KRRiT. 

 

Działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na rzecz współpracy polsko-ukrai skiej 

 

8.15 Od marca 2003 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, BBC World oraz 
ukrai skie Centrum Inicjatyw Medialnych realizuj unijny projekt „Wsparcie dla 
niezalenych mediów na Ukrainie”.  

W ramach projektu zostało stworzone w Odessie Centrum Koordynacyjne. Projekt 
obejmuje przede wszystkim dziennikarzy i menederów mediów ze Wschodniej Ukrainy, 
okr gu Odessy i Chersonia. Polska cz projektu to wizyty studyjne w mediach. Zgod na 
przyj cie ukrai skich uczestników projektu wyraziły: Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, 
Radio Zet, TVN oraz TVN 24. W ramach projektu zostały zrealizowane dwie wizyty dla 
menederów i dziennikarzy ukraiskich mediów. 

Celem polskiej cz ci projektu jest przyblienie naszej rzeczywistoci medialnej 
dziennikarzom i menederom mediów ze wschodniej Ukrainy. Szczególnie istotne jest 
pokazanie mechanizmów, dziki którym w Polsce funkcjonuj media niezalene oraz 
mechanizmów ich powstawania.  

Zako czenie projektu nastpi w sierpniu 2004 roku. 
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Dostosowanie prawa krajowego do przepisów Unii Europejskiej 

 

Dostosowanie w zakresie Dyrektywy o telewizji bez granic - projekt nowelizacji ustawy o 
radiofonii i telewizji 

8.16 Realizuj c strategiczne cele Rzeczypospolitej Polskiej, zwizane z akcesj do Unii 
Europejskiej, Polska w procesie przygotowa do tego wydarzenia zobowizała si  do pełnego 
dostosowania swojego ustawodawstwa do acquis communautaire, obejmuj cego równie 
przepisy dotyczce radiofonii i telewizji.  

Z punktu widzenia polityki audiowizualnej najistotniejszymi aktami prawnymi, do 
których prawo polskie wymaga dostosowania s: 

• Traktat Ustanawiajcy Wspólnot Europejsk, 

• Dyrektywa Rady nr 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Pastw Członkowskich dotyczcych 
wykonywania telewizyjnej działalnoci transmisyjnej, znowelizowana w 1997 roku 
dyrektyw  Rady i Parlamentu Europejskiego nr 97/36/WE, czyli dyrektyw o telewizji 
bez granic. 

8.17 Realizuj c zobowi zania akcesyjne w obszarze „Kultura i polityka audiowizualna” 
Rada Ministrów przyjła 21 padziernika 2003 roku projekt ustawy o zmianie ustawy o 
radiofonii i telewizji.  

• Projekt nowelizacji ukierunkowany jest na dostosowanie ustawy o radiofonii i telewizji 
do acquis communautaire w obszarze polityki audiowizualnej, w szczególnoci w 
zakresie:  

• zasad okrelania wła ciwo ci jurysdykcyjnej nad nadawcami,  

• promowania audycji europejskich oraz audycji europejskich wytworzonych przez 
producentów niezalenych,  

• wprowadzenia wspólnotowej definicji audycji europejskiej,  

• ochrony małoletnich,  

• reklamy i sponsorowania,  

• wspólnotowych reguł konkurencji, dotyczcych finansowania działalnoci prowadzonej 
przez nadawców publicznych w ogólnym interesie gospodarczym (z czym zwi zane jest 
m.in. zdefiniowanie misji publicznej).  

W projekcie zawarto równie zmiany ukierunkowane na uzyskanie, stosownie do 
Traktatu Ustanawiajcego Wspólnot Europejsk, całkowitej liberalizacji kapitałowej 
wzgl dem podmiotów pochodzcych z pastw, wchodzcych w skład Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego.  

Realizuj c zrównowaon  polityk  stopniowej liberalizacji, opart na 
mi dzynarodowych zobowizaniach Polski, podniesiono równie poziom dopuszczalnego 
udziału kapitału zagranicznego w mediach elektronicznych w Polsce dla pozostałych osób 
zagranicznych do 49%. 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na poszczególnych etapach prac zwizanych z 
nowelizacj  ustawy przedstawiała opinie i uwagi dotyczce kwestii objtych zakresem 
przedmiotowym projektu, biorc udział w konsultacjach midzyresortowych oraz pracach 
sejmowej Komisji Kultury i rodków Przekazu.  
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Na etapie konsultacji midzyresortowych Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 
wyra ała opinie, dotyczce załoe  projektu, formułujc propozycje i uwagi w kwestii 
przepisów okrelaj cych m.in.: 

• wła ciwo  jurysdykcyjn ,  

• definicj  audycji europejskiej oraz tzw. kwoty audycji europejskich,  

• zasady wolnoci odbioru i retransmisji,  

• system ochrony małoletnich,  

• zasady finansowania nadawców publicznych,  

• definicj  misji publicznej,  

• zakres liberalizacji kapitałowej. 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawiała swoje uwagi i propozycje take w 
trakcie prac na nowelizacj ustawy w sejmowej Komisji Kultury i rodków Przekazu. Prace 
te wi zały si  równie  z przygotowaniem projektów rozporzdze  wykonawczych. 

Realizacja celów zwizanych z dostosowaniem polskiego prawa do standardów 
europejskich wymaga b dzie stałego monitorowania sposobu wykonywania nałoonych 
obowi zków. W szczególnoci odnosi si to do tak istotnych zagadnie jak:  

• kontrola wykonywania przed nadawców obowizku przeznaczania odpowiedniej iloci 
czasu nadawania na audycje europejskie i audycje europejskie wytworzone przez 
producentów niezalenych,  

• ochrona małoletnich przed treciami szkodliwymi m.in. poprzez wprowadzenie systemu 
klasyfikacji i systemu oznaczania audycji,  

• prowadzenie kontroli realizacji wymogu przejrzystoci finansowania działalnoci 
wykonywanej w ogólnym interesie gospodarczym przez nadawców publicznych. 

Na te aspekty działalnoci Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zwróciła uwag 
Komisja Europejska, podkrelaj c w szóstym raporcie monitorujcym przygotowania Polski 
do członkostwa w Unii Europejskiej, konieczno wzmocnienia KRRiT tak, aby skutecznie 
mogła monitorowa przestrzeganie przepisów, regulujcych rynek audiowizualny.  

 

Dostosowanie do przepisów pakietu dyrektyw Unii Europejskiej dotyczą cego komunikacji 
elektronicznej  

8.18 W 2002 roku przyjto w Unii Europejskiej pakiet dyrektyw nowego podejcia, 
dotycz cy komunikacji elektronicznej, w skład którego wchodz: 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2002/21/WE z 7 marca 2002 roku o 
wspólnych uregulowaniach ramowych dotyczcych udostpniania sieci i usług 
komunikacji elektronicznej (tzw. dyrektywa ramowa), 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2002/20/WE z 7 marca 2002 roku o 
autoryzacji sieci i usług w komunikacji elektronicznej (tzw. dyrektywa o autoryzacji), 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2002/19/WE z 7 marca 2002 roku o 
dost pie do sieci komunikacji elektronicznej i zwizanych z nimi zasobów oraz 
wzajemnych połczeniach (tzw. dyrektywa o dostpie i poł czeniach sieci), 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2002/22/WE z 7 marca 2002 roku o 
powszechnoci usług i prawach uytkowników zwi zanych z sieciami i usługami 
komunikacji elektronicznej (tzw. dyrektywa o usłudze uniwersalnej). 
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Przyj ty w 2002 roku pakiet dyrektyw stworzył nowe ramy prawne dla uregulowania 
szeroko rozumianych sieci i usług komunikacji elektronicznej, obejmujc równie  sieci 
wykorzystywane do nadawania programów radiowych i telewizyjnych oraz usługi polegajce 
na przekazywaniu sygnałów. Celem pakietu dyrektyw jest zwikszenie konkurencyjnoci, 
likwidacja barier dla efektywnego rozwoju usług i promowania innowacyjnoci na rynkach 
usługowych w sektorach telekomunikacji, mediów i informatyki w obszarze Wspólnego 
Rynku.  

Rozwi zania przyjte w pakiecie dyrektyw nie obejmuj zagadnie, zwi zanych z 
tre ci  usług wiadczonych za porednictwem sieci łczno ci elektronicznej przy 
wykorzystaniu usług łczno ci elektronicznej, takich jak zagadnienia treci nadawanych 
programów.  

Nale y podkreli , e dyrektywa o uregulowaniach ramowych stanowi, e oddzielenie 
unormowa dotycz cych sposobu przekazywania informacji - w tym transmisji radiowo–
telewizyjnej - od unormowa dotycz cych ich treci nie stoi na przeszkodzie uwzgldnianiu 
wyst puj cych pomidzy nimi powi za , w szczególnoci w celu zapewnienia pluralizmu 
mediów, rónorodnoci kulturowej i ochrony konsumenta.  

Do problemu zapewnienia w mediach elektronicznych rónorodnoci kulturowej i 
ochrony interesów odbiorcy nawizuje tak e dyrektywa o dostpie i poł czeniach sieci, która 
stanowi, e zasady prawa konkurencji mogą  okaza

ć
 się  niewystarczają ce dla zapewnienia 

róŜ norodno
ś
ci kulturowej i pluralizmu mediów w dziedzinie telewizji cyfrowej. 

Pakiet dyrektyw o komunikacji elektronicznej nie narzuca krajom członkowskim 
sposobu transpozycji, pozostawiajc swobod pod tym wzgldem, pod warunkiem 
osi gni cia zało onego celu. Decyzj w sprawie modelu regulacyjnego pozostawiono 
pa stwom członkowskim, które uwzgldniaj c specyfik  swoich systemów prawnych i 
ustalonych rozwiza  systemowych, podejmuj autonomiczne rozstrzygnicia. Dyrektywy 
zakładaj  mo liwo  podziału kompetencji midzy ró ne organy regulacyjne. Jak wskazuje 
raport Komisji Europejskiej z 19 listopada 2003 roku o stanie implementacji pakietu 
dyrektyw o komunikacji elektronicznej, tak włanie stało si w wielu krajach.  

Realizowana w ramach projektu Phare umowa twinningowa, zawarta pomidzy 
Dyrekcj  ds. Rozwoju Mediów Kancelarii Premiera Francji oraz Krajow Rad  Radiofonii i 
Telewizji, jako jeden ze swoich strategicznych celów, wskazuje efektywne wprowadzenie 
acquis communautaire, okre laj c w ród aktów prawnych objtych zakresem umowy, 
równie  pakiet dyrektyw o komunikacji elektronicznej. Postanowienia umowy twinningowej 
wskazuj , e zgodnie z ide harmonizacji, zasady polityki audiowizualnej Unii Europejskiej 
musz  by  analizowane w kontekcie polskiej sytuacji wraz z zaproponowaniem optymalnego 
sposobu ich implementacji.  

W ramach umowy zrealizowano szereg wizyt studyjnych ekspertów unijnych, 
specjalizujcych si  w tematyce poruszanej przez pakiet dyrektyw o komunikacji 
elektronicznej. Podczas tych wizyt poddano analizie przepisy obowizuj cego prawa 
krajowego, pod ktem zidentyfikowania wystpuj cych niezgodnoci i zakresu zmian 
wymagaj cych wprowadzenia, a take rozwaano właciwy sposób implementacji 
przedmiotowego pakietu dyrektyw.  

W wietle analizy pakietu dyrektyw Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 
przygotowała stanowisko do opracowanego przez Ministerstwo Infrastruktury projektu 
zało e , a nastpnie projektu ustawy Prawo Telekomunikacyjne. 

W stanowisku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji krytycznie oceniła szereg 
proponowanych rozwiza , które nie wynikaj z pakietu dyrektyw o komunikacji 
elektronicznej i prowadz do niespójnoci w ramach krajowego porzdku prawnego. 
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 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawiła propozycje zmian w zakresie 
proponowanych rozwiza  podkrelaj c, e implementacja dyrektyw powinna gwarantowa 
spójno  krajowego porzdku prawnego, a take jasne zasady rozdziału kompetencji 
poszczególnych organów w ramach tego porzdku. 

Informacje dotyczą ce projektu ustawy Prawo telekomunikacyjne znajdują  się  
równieŜ  w rozdziałach II oraz III „Sprawozdania KRRiT z rocznego okresu 
działalnoś ci”.  

 

Działalno  Biura Współpracy z Programem Media - Media Desk Polska w 2003 roku 

 

8.19 Media Desk Polska rozpoczło swoj  działalno  we wrzeniu 2002 roku. Obecna 
forma organizacyjna, to jednostka budetu pastwa, działajca pod kontrol KRRiT – 
partnera w Programie Media.  

2003 rok był pierwszym pełnym rokiem działania Biura Media Desk Polska, a zatem 
znacznie lepiej pozwala oceni dotychczasowe dokonania, ni rok poprzedni. Przedstawia te 
znacznie pełniejszy obraz rynku oraz moliwo ci i potrzeby polskich profesjonalistów z 
sektora filmowego. 

W pocz tkowym okresie działalnoci Media Desk Polska skoncentrowało si głównie 
na promocji Programu Media wród profesjonalistów oraz dziennikarzy. 

Wi kszo  podejmowanych działa była skierowana bezporednio do grup 
docelowych, czyli niezalenych producentów, dystrybutorów, organizatorów festiwali, szkół 
filmowych, jak równie do nadawców telewizyjnych i twórców szerzej pojtych,  
np. scenarzystów. 

W przeci gu ostatniego roku Media Desk Polska stworzyło stron internetow, 
opublikowało 4 biuletyny oraz wydało materiały informacyjne, zorganizowało kilkanacie 
prezentacji Programu Media, podczas wielu imprez audiowizualnych, uczestniczyło w 
wi kszo ci wydarze  bran owych w kraju i w wielu za granic, nawi zało kontakty z 
wieloma instytucjami z brany audiowizualnej, zorganizowało midzynarodow konferencj i 
uczestniczyło w organizacji kilku mniejszych, nawizało kontakty z pras i mediami 
elektronicznymi, a ponadto regularnie tłumaczyło, publikowało i przesyłało informacje o 
publikacji najnowszych wezwa do składania aplikacji, udzielało informacji na temat 
Programu Media, pomagało w wypełnianiu aplikacji. 

 

8.20 W pierwszej połowie roku wikszo  działa  Media Desk Polska adresowana była 
głównie do producentów, dystrybutorów oraz organizatorów festiwali, co miało bezporedni 
zwi zek z kalendarzem publikowanych wezwa do składania wniosków.  

Przede wszystkim została uruchomiona strona internetowa, której zawarto  jest 
regularnie uaktualniania. Strona jest połczona linkami z innymi stronami internetowymi o 
tematyce audiowizualnej lub dotyczcej funduszy unijnych i programów pomocowych. 
Zostały wydane dwie ulotki informacyjne, zawierajce podstawowe dane na temat Programu 
Media, oraz publikowano raz na kwartał biuletyn, zawierajcy informacje o aktualnych 
wydarzeniach w sektorze audiowizualnym oraz podsumowanie najnowszych rezultatów 
aplikacji rozpatrzonych w ostatnim kwartale – list beneficjentów Media (w roku ubiegłym 
opublikowane zostały cztery wydania kwartalnika). Opracowano kilka prezentacji Programu 
Media, które były wykorzystane do promocji podczas imprez branowych. Media Desk 
Polska przygotowało równie prezentacj sektora audiowizualnego w Polsce, na podstawie 
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danych uzyskanych z Ministerstwa Kultury, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 
pozyskanych od dystrybutorów i producentów oraz zaczerpnitych z prasy. 

Do wszystkich profesjonalistów oraz dziennikarzy została wysłana informacja o 
Programie Media oraz kalendarz terminów składania wniosków. 

Media Desk Polska regularnie tłumaczyło wytyczne do składania wniosków, po czym 
publikowało aplikacje na stronie internetowej w wersji polskiej, francuskiej i angielskiej. 
Regularnie były przygotowywane i wysyłane drog elektroniczn informacje dotyczce 
Programu (np. kalendarz terminów składania aplikacji), informacje o szkoleniach oraz innych 
wa nych wydarzeniach audiowizualnych. 

We wrzeniu odbyło si  tak e pierwsze posiedzenie Komisji Stypendialnej. Pierwsza 
tura stypendiów została przyznana z opónieniem z uwagi na konieczno rozwi zania 
kwestii natury prawnej, zwizanych ze zmian planu finansowego na 2003 rok, ju po 
zatwierdzeniu planu przez Parlament i w trakcie jego realizacji. 

Linia bud etowa na stypendia szkoleniowe, nieuwzgldniona w pierwotnym planie 
finansowym, została zaproponowana przez Komisj ju  po zatwierdzeniu planu na rok 2003. 
Wprowadzenie korekty wymagało konsultacji prawnych i akceptacji ze strony KRRiT. Drugie 
i ostatnie posiedzenie Komisji obyło si na pocztku grudnia 2003 roku. W sumie przyznano 
stypendia w łcznej kwocie 12 680 euro. 

 

8.21 W ramach współpracy z Komisj Europejsk oraz Programem Media przeprowadzono 
w roku ubiegłym dwie akcje. Pierwsz była promocja, wród profesjonalistów sektora 
audiowizualnego, ankiety dotyczcej oceny Programu Media oraz oczekiwanych zmian w 
jego przyszłej edycji. 

Drug  akcj  była pomoc w organizacji, jak równie czynne uczestnictwo w tzw. focus 
group, zorganizowanej przez firm konsultingow Olsberg SPI na zlecenie Komisji 
Europejskiej. 

Przedstawiciel Media Desk Polska został te wytypowany, jako reprezentant 
narodowy, do udziału w tzw. „public hearing”, zorganizowanym przez Komisj Europejsk w 
dniach 1 i 2 lipca 2003 roku w celu omówienia kolejnej edycji Programu Media. 

Dyrektor Media Desk Polska został zgłoszony przez Przewodniczc  Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji do udziału w posiedzeniach Komitetu Mediów. 

Media Desk Polska uczestniczyło take w dwóch dorocznych spotkaniach 
informacyjnych w Brukseli zorganizowanych przez Media Unit dla wszystkich biur Media 
Desk z Europy. 

W 2003 roku Media Desk Polska wziło udział w kilku mi dzynarodowych 
festiwalach, kilku midzynarodowych konferencjach oraz w wikszo ci festiwali i imprez 
bran owych w Polsce.  

Podczas Festiwalu w Berlinie, w Cannes i w Wenecji Media Desk Polska pomogło w 
zorganizowaniu promocji polskich producentów i dystrybutorów w ramach stoiska Media, 
nawi zywano kontakty z profesjonalistami z Europy (midzy innymi z europejskich 
programów szkoleniowych) oraz informowano profesjonalistów z Polski.  

Nawi zanie kontaktu z Cartoon oraz póniejsze spotkanie w Brukseli zaowocowało 
pomysłem zorganizowania Forum Audiowizualnego w Warszawie. (Audiovisual Training 
Forum), o budecie 300 000 euro, całkowicie finansowanym przez Komisj Europejsk oraz 
zagranicznych sponsorów. 



VIII. Działalno
ś ć

 mię dzynarodowa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  

162 

Podczas wielu konferencji midzynarodowych, midzy innymi w Kolonii oraz w 
Wiedniu została przedstawiona prezentacja polskiego sektora audiowizualnego oraz rozmaite 
mo liwo ci współpracy pomidzy Polsk kinematografi, a innymi kinematografiami 
europejskimi. 

Wszystkie te spotkania były doskonał okazj  do promocji polskiej kinematografii 
oraz Programu Media, nawizania kontaktów, wymiany dowiadcze  i pomysłów, zebrania i 
udzielenia informacji na temat funkcjonowania Media Plus w Polsce i w Europie. 

 

8.22 Podczas głównych festiwali odbywajcych si  w Polsce, Media Desk Polska 
organizowało promocj Programu Media w formie prezentacji, konferencji, rozdawania 
materiałów oraz organizacji tzw. Media Stand. 

W 2003 roku zorganizowano prezentacje oraz inne formy promocji Programu Media 
podczas festiwali w: Toruniu „Młode Kino Europejskie”, Krakowie (Krakowski Festiwal 
Filmowy), Cieszynie („ERA - Nowe Horyzonty” – Roman Gutek), Kazimierzu Dolnym 
(„Lato Filmów”), Gda sku (Festiwal Polskich Filmów Fabularnych), Warszawie 
(Warszawski Festiwal Filmowy). Media Desk Polska uczestniczyło równie  w uroczystoci 
rozdania polskich nagród filmowych „Orły 2003” oraz w zakoczeniu Festiwalu Camerimage 
w Łodzi (mi dzynarodowy festiwal operatorów filmowych). 

W Cieszynie Media Desk Polska wziło udział w seminarium „Droga do Unii 
Europejskiej”, zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Przyszło Mediów”. 

Przy okazji XVIII Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Media Desk 
Polska partycypowało w organizacji midzynarodowej konferencji Ministerstwa Kultury oraz 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich „Film Europejski w europejskiej telewizji”. W trakcie 
trwania festiwalu, który tradycyjnie gromadzi wikszo  przedstawicieli sektora 
audiowizualnego w Polsce, zorganizowano Media Stand, który słuył informacjami. 

W drugim kwartale 2003 roku, w zwizku ze zblianiem si ostatecznego terminu 
składania aplikacji na development (16 czerwca) Biuro Media Desk Polska zintensyfikowało 
działania informacyjno-promocyjne, skierowane głównie do niezalenych producentów 
filmowych i telewizyjnych. 

Do udanych wydarze promocyjnych zorganizowanych w Polsce mona zaliczy 
konferencj , zorganizowan wspólnie z Instytutem Goethego w Krakowie oraz Filmfest 
Dresden, do udziału, w której zaproszono przedstawiciela Eurimages w Polsce. Konferencja 
była adresowana do twórców filmów animowanych, do nich te była skierowana prezentacja 
mo liwo ci, jakie daje animatorom Program Media oraz Eurimages. Podczas konferencji 
prezentowane były take inne formy finansowania kinematografii, praktykowane w Europie. 

Kolejnym spotkaniem, podczas którego zaprezentowano programy dla producentów w 
ramach Media, była konferencja zorganizowana w maju, wspólnie z Krajow  Izb  
Producentów Audiowizualnych. Data została celowo ustalona tu przed upływem terminu 
składania aplikacji na development.  

Rozmaite moliwo ci współpracy oraz korzystania ze wsparcia Media Plus (Europa 
Cinemas, CineDays) zostały zaprezentowane włacicielom kin i dystrybutorom podczas XVI 
Forum wokół kina, które odbyło si w czerwcu w Mielnie, jak równie podczas spotkania 
rodowiska filmowego z włacicielami kin i dystrybutorami w Ministerstwie Kultury. 

Efektem tych działa było ponad 30 aplikacji o dofinansowanie złoonych przez polskie kina. 

Program Media Plus oraz moliwo ci aplikacji w ramach Programu zostały 
zaprezentowane podczas wielu imprez, przy czym zasig promocji został rozszerzony poza 
bezporedni  grup  docelow, czyli profesjonalistów sektora audiowizualnego i media 
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zwi zane z bran  filmow , na instytucje publiczne, organizacje pozarzdowe i dziennikarzy 
lokalnych.  

W sierpniu 2003 roku Media Desk Polska zostało zaproszone do wzicia udziału w 
obradach okrgłego stołu „Polski rynek medialny przed akcesj do Unii”, odbywaj cych si  w 
Gda sku w ramach cyklicznej imprezy Spotkania Medialne „Niptel 2003”. Podczas 
spotkania, które oprócz niezalenych producentów zgromadziło te najwa niejsze osobistoci 
zwi zane z sektorem audiowizualnym w Polsce oraz czołowe media, była okazja do 
zaprezentowania Programu Media oraz jego dotychczasowych osigni  na rynku polskim. 

Biuro Media Desk Polska uczestniczyło w obradach okrgłego stołu na temat projektu 
ustawy o kinematografii, z udziałem przedstawicieli wszystkich rodowisk filmowych oraz 
Ministerstwa Kultury. Od wrzenia do grudnia Biuro Media Desk Polska wziło udział w 
kilku konferencjach o tematyce audiowizualnej, zorganizowanych przez KRRiT. 

Media Desk Polska zorganizowało take prezentacj Programu Media w ramach 
szkolenia dla dziennikarzy telewizji publicznej oraz szkolenia, przygotowanego dla 
organizacji pozarzdowych w czterech regionach Polski (wrzesie, pa dziernik) oraz podczas 
konferencji „Polska Kultura w Unii Europejskiej”, na zaproszenie Programu Kultura 2000 
(grudzie ). 

W ramach współpracy europejskiej, w listopadzie 2003 roku Media Desk 
zorganizowało pierwsz konferencj o charakterze midzynarodowym „Czy nadawcy 
telewizyjni potrzebuj niezalenych producentów”, adresowan do niezalenych producentów 
oraz nadawców telewizyjnych.  

Konferencja miała za zadanie po pierwsze promocj Programu Media, po drugie 
przekazanie informacji na temat korzyci, jakie oferuje przekaz telewizyjny, zarówno 
niezalenym producentom, jak te współpracujcym z nimi nadawcom telewizyjnym. 

 

8.23 Podsumowujc pierwszy pełny rok, działalnoci Biura Media Desk Polska mona 
stwierdzi , e oprócz satysfakcjonujcych rezultatów finansowych, wartym odnotowania 
sukcesem jest nawizanie bliskich i partnerskich kontaktów z przedstawicielami rodowiska 
audiowizualnego w Polsce, oraz wikszo ci  znaczcych instytucji w tym sektorze.  

 Media Desk stał si instytucj  znan  w rodowisku i znaczco wpisuje si w polski 
pejza  audiowizualny, o czym wiadczy chociaby fakt naszej obecnoci i aktywnego 
uczestnictwa w wikszo ci imprez audiowizualnych w kraju. 

W pierwszym roku najwaniejszym działaniem było ustalenie priorytetów i 
skoncentrowanie promocji na wybranych dziedzinach, które miałyby najwiksz  szans na 
uzyskanie wsparcia i gwarantowałyby najwikszy sukces finansowy. Program Media Plus 
obejmuje tak wiele obszarów i operuje na takim poziomie szczegółowoci, e ukierunkowana 
informacja do wszystkich potencjalnych grup beneficjentów byłaby niemo liwa. Dlatego te 
w pierwszej połowie roku zaadresowano wikszo  działa  głównie do niezalenych 
producentów, dystrybutorów oraz organizatorów festiwali, a w drugiej skoncentrowano si na 
kinach europejskich oraz rozpoczto promocj  skierowan do nadawców telewizyjnych. 
Bior c pod uwag wynik finansowy ostatniego roku, ta strategia działania okazała si słuszna. 

Nie oznacza to jednak, e w działaniach informacyjnych pominito całkowicie inne 
grupy potencjalnych beneficjentów, czego najlepszym dowodem s pieni dze przyznane na 
szkolenia Mistrzowskiej Szkole Andrzeja Wajdy. 

W kolejnym roku Media Desk Polska zamierza zintensyfikowa działania promocyjne 
w obszarach szkolenia i promocja. 
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Du ym sukcesem okazała si mi dzynarodowa konferencja zorganizowana dla 
niezalenych producentów i nadawców telewizyjnych w listopadzie 2003 roku. 

Media Desk Polska bierze aktywny udział w spotkaniach branowych w kraju i za 
granic , które s doskonał okazj  do promocji polskiej kinematografii oraz samego 
Programu Media, nawizania kontaktów, wymiany dowiadcze  i pomysłów, zebrania i 
udzielenia informacji na temat funkcjonowania Media Plus w Polsce i w Europie. 

W zakresie współpracy midzynarodowej rozpoczto efektywn  współprac z 
Cartoon, nad projektem „Audiovisual Training Forum”, którego realizacja nastpiła w marcu 
2004 roku. Budet konferencji w wysokoci 300 000 euro finansowany był w całoci przez 
Komisj  Europejsk oraz zagranicznych sponsorów. 

Istotn  zmian  jako ciow  mo e okaza si  udział Media Desk w spotkaniach 
Komitetu Mediów w Brukseli, na których podejmowane s decyzje i zgłaszane inicjatywy 
oraz problemy zwizane z funkcjonowaniem Programu Media w krajach członkowskich. 

Z racji bie cych kontaktów z przedstawicielami sektora audiowizualnego w Polsce 
b dzie szansa na biece zgłaszanie pojawiajcych si  problemów i reagowanie na inicjatywy 
Komisji Europejskiej. Bdzie to take znaczne ułatwienie w codziennej współpracy z 
Departamentem Współpracy z Zagranic i Integracji Europejskiej Biura KRRiT. 

Pomimo pocztkowych zakłóce udało si  tak e opracowa sprawnie funkcjonujcy 
system przyznawania stypendiów, dziki czemu z sukcesem rozdysponowano przyznane na 
ten cel rodki i udzielono pomocy wielu producentom i twórcom. Ju w chwili obecnej mona 
mówi  o pierwszych pozytywnych efektach tych działa, w postaci projektów 
koprodukcyjnych. 

W ci gu ostatniego roku Program Media został skutecznie wypromowany na rynku 
polskim, o czym wiadczy wzrastajca liczba aplikujcych o rodki unijne. Program jest 
bardzo pozytywnie oceniany zarówno przez rodowisko niezalenych przedsibiorstw 
audiowizualnych, jak te przez instytucje publiczne. 

Media Desk Polska udało si pozyska zaufanie i wsparcie rodowiska, z którym 
współpraca przebiega bez zakłóce. Biuro Media Desk Polska współpracuje z wieloma 
instytucjami z brany audiowizualnej i z organizacjami producentów. W kolejnym roku 
zamierza kontynuowa t  współprac oraz rozwija i realizowa projekty, zainicjowane w 
2003 roku. 

 

Wyniki finansowe za lata 2002/2003 – rezultaty rozpatrzonych pozytywnie wniosków o 
dotacje 

 

2002 Wsparcie MEDIA 
Development - wezwanie 84/2001 i 88/2001 210 000,00 € 
Dystrybucja – schemat automatyczny 89/2002 303 424,00 € 
Dystrybucja – schemat selektywny 21/2001, termin 19.07.2002 95 000,00 € 
Suma 608 424,00 € 
  
2003 Wsparcie MEDIA 
Development – wezwanie 82/2002 415 000,00 € 
Dystrybucja – schemat automatyczny 20/2003 915 079,00 € 
Dystrybucja – schemat selektywny 21/2001, termin 1.12.2002 171 000,00 € 
Dystrybucja – schemat selektywny 88/2003, termin 15 marca 2003 71 000,00 € 
Dystrybucja – schemat selektywny 88/2003, termin 5 lipca 2003 223 000,00 € 
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Festiwale – 74/2002, termin 16 grudnia 2002 35 000,00 € 
Festiwale – 74/2002, termin 25 kwietnia 2003 20 000,00 € 
Projekty pilotaowe - 01/2002 100 000,00 € 
Szkolenia – 1/2003, termin 15 maja 2003 125 000,00 € 
TV Broadcasting – 85/2002, termin 16 czerwca 2003 35 000,00 € 
Suma 2 110 079,00 € 
  
2004 Wsparcie MEDIA 
Dystrybucja – schemat selektywny 88/2003, termin 1 grudnia 2003 356 000,00 € 
Suma 356 000,00 € 

 

RAZEM 

rok 2002 608 424,00 € 
rok 2003 2 110 079,00 € 
rok 2004 356 000,00 € 
Suma 3 074 503,00 € 
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IX.  DZIAŁALNO    KRAJOWEJ   RADY   RADIOFONII  I  TELEWIZJI  
W  ZAKRESIE  OPŁAT  ABONAMENTOWYCH  I  POZAABONAMEN -
TOWYCH  

 
9.1 Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 6 ustawy o radiofonii i telewizji, do zada KRRiT nale y 
okre lenie opłat abonamentowych za uywanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. 

Na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy Krajowa Rada okrela, w drodze rozporzdzenia, 
wysoko  opłaty abonamentowej za uywanie odbiornika radiofonicznego oraz opłaty 
abonamentowej za uywanie odbiornika telewizyjnego albo odbiornika radiofonicznego 
i telewizyjnego, sposób i tryb wnoszenia tych opłat, a take mo e okreli  przypadki, w 
których umarza lub rozkłada na raty zaległoci w płatnoci opłat abonamentowych. Krajowa 
Rada moe ze wzgldów społecznych przyzna niektórym kategoriom osób zniki lub 
zwolnienia od opłat abonamentowych.  

W przypadku stwierdzenia uywania niezarejestrowanego odbiornika (art. 49 ust. 2 
ustawy o radiofonii i telewizji) pobiera si opłat  w wysokoci stanowicej trzydziesto-
krotno  miesi cznej opłaty abonamentowej obowizuj cej w dniu stwierdzenia uywania 
takiego odbiornika. Opłaty te pobierane s przez jednostki Poczty Polskiej (art. 49 ust. 5) i po 
potr ceniu umownego wynagrodzenia (50% wpływów z tej opłaty - art. 51 ust. 5) 
przekazywane na wyodrbniony rachunek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.  

Za zwłok  w uiszczaniu opłat pobiera si odsetki ustawowe (art. 49 ust. 4). Po 
potr ceniu umownego wynagrodzenia jednostki Poczty Polskiej przekazuj te wpływy na 
rachunek bankowy KRRiT (art. 49 ust. 5).  

Wpływy z opłat abonamentowych za uywanie odbiorników radiofonicznych i 
telewizyjnych, opłat za uywanie niezarejestrowanych odbiorników oraz odsetek 
ustawowych, po potrceniu wynagrodzenia umownego dla jednostek Poczty Polskiej, s w 
cało ci przeznaczane przez Krajow Rad  na działalno  jednostek publicznej radiofonii i 
telewizji (art. 50 ust. 1). 

Krajowa Rada (art. 50 ust. 2 ustawy) ustala corocznie, nie póniej ni  do 30 czerwca, 
sposób podziału wpływów midzy jednostki publicznej radiofonii i telewizji w nastpnym 
roku kalendarzowym, w tym minimalny udział terenowych oddziałów spółek. 

Zgodnie z art. 50 ust. 3 Przewodniczcy KRRiT zobligowany jest do niezwłocznego 
przekazania jednostkom publicznej radiofonii i telewizji nalenych im udziałów we 
wpływach. 

Na podstawie art. 51 ustawy o radiofonii i telewizji kontrol wykonywania obowizku 
rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych sprawuje minister właciwy do spraw 
ł czno ci. Jednostk organizacyjn ministra uprawnion do przeprowadzania kontroli 
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wykonywania obowizku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych - na 
podstawie rozporzdzenia Ministra Łczno ci z 16 lipca 1993 roku w sprawie kontroli 
wykonywania obowizku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych - jest 
Przedsibiorstwo Pastwowe U ytecznoci Publicznej „Poczta Polska”. Kontroli dokonuj 
upowa nieni pracownicy rejonowych urzdów poczty. 

 

Wysoko  opłat abonamentowych 

 

9.2 Do ko ca 2003 roku obowizywały nastpuj ce opłaty, ustalone przez Krajow Rad  
w rozporzdzeniu z 27 czerwca 2002 roku w sprawie opłat abonamentowych za uywanie 
odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych: 

� za u ywanie odbiornika radiofonicznego: 

• miesi czna, w wysokoci 4,80 zł 

• dwumiesi czna, w wysokoci 9,40 zł 

• kwartalna lub za kolejne 3 miesice  
w roku kalendarzowym, w wysokoci 14,00 zł 

• czteromiesiczna, w wysokoci 18,60 zł 

• pi ciomiesi czna, w wysokoci 22,30 zł 

• półroczna lub za kolejne 6 miesicy  
w roku kalendarzowym, w wysokoci 27,80 zł 

• siedmiomiesiczna, w wysokoci 32,30 zł 

• o miomiesi czna, w wysokoci 36,80 zł 

• dziewi ciomiesi czna, w wysokoci 41,20 zł 

• dziesi ciomiesi czna, w wysokoci 45,50 zł 

• jedenastomiesiczna, w wysokoci 49,80 zł 

• roczna, w wysokoci 54,10 zł 

� za u ywanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego: 

• miesi czna, w wysokoci 14,90 zł 

• dwumiesi czna, w wysokoci 29,20 zł 

• kwartalna lub za kolejne 3 miesice  
w roku kalendarzowym, w wysokoci 43,50 zł 

• czteromiesiczna, w wysokoci 57,80 zł 

• pi ciomiesi czna, w wysokoci 72,10 zł 

• półroczna lub za kolejne 6 miesicy  
w roku kalendarzowym, w wysokoci 86,30 zł 

• siedmiomiesiczna, w wysokoci 100,20 zł 

• o miomiesi czna, w wysokoci 114,20 zł 

• dziewi ciomiesi czna, w wysokoci 127,90 zł 
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• dziesi ciomiesi czna, w wysokoci 141,30 zł 

• jedenastomiesiczna, w wysokoci 154,60 zł 

• roczna, w wysokoci 167,90 zł 

 

9.3 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 26 czerwca 2003 roku przyjła rozporzdzenie 
zmieniaj ce rozporzdzenie w sprawie opłat abonamentowych za uywanie odbiorników 
radiofonicznych i telewizyjnych, ustalajc nastpuj ce opłaty abonamentowe obowizuj ce 
od 1 stycznia 2004 roku: 

� za u ywanie odbiornika radiofonicznego: 

• miesi czna, w wysokoci 4,95 zł 

• dwumiesi czna, w wysokoci 9,65 zł 

• kwartalna lub za kolejne 3 miesice  
w roku kalendarzowym, w wysokoci 14,40 zł 

• czteromiesiczna, w wysokoci 19,20 zł 

• pi ciomiesi czna, w wysokoci 24,00 zł 

• półroczna lub za kolejne 6 miesicy  
w roku kalendarzowym, w wysokoci 28,70 zł 

• siedmiomiesiczna, w wysokoci 33,40 zł 

• o miomiesi czna, w wysokoci 38,10 zł 

• dziewi ciomiesi czna, w wysokoci 42,70 zł 

• dziesi ciomiesi czna, w wysokoci 47,20 zł 

• jedenastomiesiczna, w wysokoci 51,70 zł 

• roczna, w wysokoci 55,90 zł 

� za u ywanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego: 

• miesi czna, w wysokoci 15,40 zł 

• dwumiesi czna, w wysokoci 30,00 zł 

• kwartalna lub za kolejne 3 miesice  
w roku kalendarzowym, w wysokoci 44,80 zł 

• czteromiesiczna, w wysokoci 59,80 zł 

• pi ciomiesi czna, w wysokoci 74,70 zł 

• półroczna lub za kolejne 6 miesicy  
w roku kalendarzowym, w wysokoci 89,30 zł 

• siedmiomiesiczna, w wysokoci 103,90 zł 

• o miomiesi czna, w wysokoci 118,50 zł 

• dziewi ciomiesi czna, w wysokoci 132,80 zł 

• dziesi ciomiesi czna, w wysokoci 146,90 zł 
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• jedenastomiesiczna, w wysokoci 160,80 zł 

• roczna, w wysokoci 173,90 zł 

Zgodnie z przepisami rozporzdzenia uytkownik odbiornika moe jednorazowo 
ui ci  opłat  za dowoln liczb  miesi cy w roku kalendarzowym do 25 dnia pierwszego 
miesi ca okresu rozliczeniowego. Uytkownik odbiornika miał równie mo liwo  
wniesienia z ulg opłat na poczet 2004 roku w IV kwartale 2003 roku. 

Komunikat Przewodniczcej KRRiT w sprawie wysokoci opłat abonamentowych 
obowi zuj cych od 1 stycznia 2004 roku został trzykrotnie (w listopadzie i grudniu 2003 
roku) opublikowany w dzienniku „Rzeczpospolita”. 

 

9.4 Opłaty wniesione z góry za okres od 2 miesicy do roku wyliczone zostały z 
uwzgl dnieniem nastpuj cego poziomu ulgi:  

• dwumiesi czny - obnienie opłaty za ten okres o   2,5% 

• kwartalny  
(lub za kolejne 3 miesią ce) -  obni enie opłaty za ten okres o 3,0% 

• czteromiesiczny -  obnienie opłaty za ten okres o 3,0% 

• pi ciomiesi czny -  obnienie opłaty za ten okres o  3,0% 

• półroczny  
(lub za kolejne 6 miesię cy) -  obni enie opłaty za ten okres o 3,4% 

• siedmiomiesiczny -  obnienie opłaty za ten okres o  3,6% 

• o miomiesi czny -  obnienie opłaty za ten okres o 3,8% 

• dziewi ciomiesi czny -  obnienie opłaty za ten okres o 4,2% 

• dziesi ciomiesi czny -  obnienie opłaty za ten okres o  4,6% 

• jedenastomiesiczny -  obnienie opłaty za ten okres o  5,1% 

• roczny - obnienie opłaty za ten okres o  5,9% 

 

Podział wpływów abonamentowych i pozaabonamentowych pomidzy jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji w 2003 roku 

 

9.5 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uchwałami nr 378/2002 z 27 czerwca 2002 roku, 
nr 656/2002 z 11 grudnia 2002 roku, nr 578/2003 z 4 grudnia 2003 roku oraz nr 579/2003 z 4 
grudnia 2003 roku dokonała podziału wpływów abonamentowych z opłat za uywanie 
odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, prognozowanych na 2003 rok pomidzy spółki 
publicznej radiofonii i telewizji, w sposób nastpuj cy: 

Lp Jednostki publicznej telewizji i radiofonii 
udział 

% 

kwota 
wpływów 
w tys. zł 

1 2 3 4 
I Wpływy abonamentowe ogółem, z tego: 100,00 905 100 

II  rodki wydzielone na zadania wyodrbnione, razem 
z tego: 

4,883 44 200 
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1. rodki dla Telewizji Polskiej S.A. w wysokoci  
z przeznaczeniem na: 
1) kontynuacj  prac nad wdroeniem systemu informatycznego 

SAP R/3 w oddziałach terenowych TVP S.A. 
2) systematyzacj zbiorów programowych TVP S.A.  
3) koprodukcj  z ARTE programów 
4) zadania zwizane z wdraaniem telewizji interaktywnej 
5) cz ciowe sfinansowanie filmu wi ta Polskie – „Dzie 

Matki” 

2,342 21 200 
  

8 000 
 

4 900 
2 400 
5 100 

 
800 

2. rodki dla Polskiego Radia S.A. w Warszawie w wysokoci z 
przeznaczeniem na: 
1) inwestycje zwizane z cyfryzacj produkcji tekstowo-

d wi kowej oraz archiwum 

1,602 14 500 

3. rodki dla spółek regionalnej radiofonii publicznej, razem 
z przeznaczeniem: 
1) na zadania inwestycyjne zwizane z realizacj cyfryzacji 

procesów technologicznych (po 500 tys. zł dla kadej spółki) 

0,939 8 500 

III  
Do podziału na spółki publicznej radiofonii i telewizji, razem 
z tego: 

95,117 
liczone jako 

100,00 

  
860 900 

1. Telewizja Polska S.A.  60,00 516 540  
2. Spółki publicznej radiofonii, razem  40,00 344 360 

 

9.6 Uchwał  nr 646/2002 z 10 grudnia 2002 roku, na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy, 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustaliła na 2003 rok: 

• minimaln  kwot  w prognozowanych wpływach abonamentowych, przeznaczon na 
finansowanie programów regionalnych i w rozłcznej sieci „Dwójki” w wysokoci 
190,0 mln zł  

• minimaln  kwot  wpływów abonamentowych, na finansowanie programów, tworzonych 
przez oddziały terenowe do rozpowszechniania w programie ogólnokrajowym w 
wysoko ci 61,0 mln zł. 

Lp. TRE  

udział % we 
wpływach 
ogółem 
860 900  
w tys. zł 

kwota 
przeznaczona 

na finansowanie 
telewizji 
w tys. zł 

udział % we 
wpływach 

przeznaczonych 
na finansowanie 

telewizji 
1 2 3 4 5 
I.   Ogółem TVP S.A. w Warszawie  60,00 516 540,0 100,00 
  z tego:       

1.  Program ogólnokrajowy TVP S.A. 37,93 326 540,0 63,22 
  z tego:       

1.1 Zakład Główny w Warszawie 27,13 233 540,0 45,21 
1.2 TV Polonia  3,72  32 000,0  6,20  
1.3 Oddziały Terenowe TVP S.A.  7,08 61 000,0 11,81 
2. Oddziały Terenowe  

(finansowanie programu regionalnego 
i w rozł cznej sieci „Dwójki”) 

 22,07 190 000,0  36,78 

 

9.7 Uchwałami nr 656/2002 z 11 grudnia 2002 roku i nr 579/2003 z 4 grudnia 2003 roku 
KRRiT dokonała podziału prognozowanych wpływów z opłat za uywanie odbiorników 
radiofonicznych i telewizyjnych w 2003 roku na poszczególne jednostki radiofonii publicznej. 
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Lp Jednostki publicznej radiofonii 
udział 

% 

kwota 
wpływów  
w tys. zł 

1 2 3 4 
I Jednostki publicznej radiofonii razem, z tego: 40,00 344 360 

1) Polskie Radio S.A., z tego: 
- Radio Polonia (na koszty bezporednie rozpowszechniania) 

21,440 
0,352 

184 578 
3 030 

2) Spółki radiofonii regionalnej 18,560 159 782 

 

9.8 Stosownie do postanowie art. 49 ust. 5 ustawy o radiofonii i telewizji oraz umowy z 
13 maja 1994 roku, zawartej pomidzy KRRiT a Poczt Polsk  oraz zawartych w aneksie Nr 
9 z 30 kwietnia 2003 roku, Rejonowe Urzdy Poczty w 2003 roku, po potrceniu 
wynagrodzenia umownego w wysokoci 6,2% od zainkasowanych wpływów, przekazały na 
rachunek bankowy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji rodki pieni ne z tytułu opłat 
abonamentowych w wysokoci:  

Lp. 
Wpływy abonamentowe przekazane na rachunek bankowy KRRiT 

w 2003 roku przez Rejonowe Urzdy Poczty 
kwota 

w tys. zł 
I. Ogółem, z tego: 905 100 

II. Za II i III dekad  grudnia 2002 r.  38 497 
III.  Za 2003 rok, bez II i III dekady grudnia 2003 r.  866 603 

 

9.9 Wpływy uzyskane poza opłatami abonamentowymi (tzw. pozaabonamentowe), które 
zasiliły rachunek bankowy KRRiT w 2003 roku wyniosły łcznie 14 670 tys. zł. 

Lp. 
Wpływy pozaabonamentowe przekazane na rachunek bankowy KRRiT 

w 2003 roku przez Rejonowe Urzdy Poczty 
kwota 

w tys. zł 
I. Ogółem, z tego: 14 670 

II. Saldo wpływów pozaabonamentowych z 2002 roku 1 560 
III.  Za grudzie 2002 r. przekazane na rachunek KRRiT w styczniu 2003 r. 886 
IV. Za okres: stycze-listopad 2003 r. 7 706 
V. Wpływy z rozliczenia rónicy prowizji dla Poczty Polskiej  

(z 6,5% do 6,2%) 
4 518 

Przekazywanie rodków pieni nych uzyskanych z opłat abonamentowych z rachunku 
KRRiT do spółek publicznej radiofonii i telewizji nastpowało według kasowych wpływów 
za dan dekad miesi ca, na podstawie wycigu bankowego, rozliczonych zgodnie z 
udziałami procentowymi, wynikajcymi z uchwał KRRiT nr 378/2002, nr 656/2002 oraz nr 
578/2003 i nr 579/2003. 

 

9.10 W 2003 roku z rachunku bankowego KRRiT przekazano do spółek publicznej 
radiofonii i telewizji kwot  w wysokoci: 905 100 tys. zł 

Wpływy abonamentowe w kwocie 905 100 tys. zł, rozdysponowane pomidzy 
jednostki publicznej radiofonii i telewizji w 2003 roku, stanowiły 100,0% w stosunku do 
prognozy przyjtej w uchwale nr 378/2002 z 27 czerwca 2002 roku.  

9.11 W 2003 roku Urzd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych nie uregulował 
nale no ci z tytułu refundacji ulg w opłatach abonamentowych, przyznanych kombatantom w 
2001 i 2002 roku w kwocie 43,0 mln zł netto. W 2003 roku na rachunek KRRiT powinny 
wpłyn  rodki w wysokoci 948,1 mln zł (netto). 
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9.12 Przekazywanie do spółek publicznej radiofonii i telewizji rodków pieni nych 
uzyskanych poza opłatami abonamentowymi w łcznej kwocie 13 912 zł nastpowało z 
rachunku bankowego KRRiT, zgodnie z uchwałami: 

• nr 110/2003 z 15 kwietnia 2003 roku - na kwot 1 210 tys. zł 

• nr 298/2003 z 8 lipca 2003 roku  - na kwot 4 245 tys. zł 

• nr 299/2003 z 8 lipca 2003 roku  - na kwot  400 tys. zł 

• nr 399/2003 z 23 wrzenia 2003 roku  - na kwot   600 tys. zł 

• nr 576/2003 z 3 grudnia 2003 roku  - na kwot 7 457 tys. zł 

 

9.13 W 2003 roku Krajowa Rada przekazała do spółek publicznej radiofonii i telewizji, 
z wpływów z opłat abonamentowych i z opłat uzyskanych poza opłatami abonamentowymi, 
rodki pieni ne w ł cznej wysokoci 919 012 tys. zł, z tego dla poszczególnych spółek:  

rodki (w tys. zł) przekazane z rachunku 
bankowego KRRiT w 2003 roku do spółek 

publicznej radiofonii i telewizji  
 abonamentowe poza-   

Lp. 
Jednostki publicznej radiofonii 

i telewizji 

wyodr ę b
-nione 

pozostałe razem abona-
mentowe 

RAZEM 
  

I. Ogółem, z tego: 44 200 860 900 905 100 13 912 919 012 
II. Telewizja Polska S.A. 21 200 516 540 537 740 515 538 255 

III.  Radiofonia publiczna, z tego: 23 000 344 360 367 360 13 397 380 757 
III.1) Polskie Radio S.A. 14 500 184 578 199 078 4 467 203 545 
III.2) Spółki regionalne, z tego: 8 500 159 782 168 282 8 930 177 212 

1. „Radio Białystok” S.A. 500 9 650 10 150 500 10 650 
2. „Radio Pomorza i Kujaw” S.A.  

w Bydgoszczy 
500 8 623 9 123 600 9 723 

3. „Radio Gdask” S.A. 500 9 374 9 874 760 10 634 
4. „Radio Katowice” S.A. 500 9 465 9 965 760 10 725 
5. „Radio Kielce” S.A. 500 9 526 10 026 350 10 376 
6. „Radio Koszalin” S.A. 500 10 574 11 074 550 11 624 
7. „Radio Kraków” S.A. 500 10 191 10 691 340 11 031 
8. „Radio Lublin” S.A. 500 9 346 9 846 360 10 206 
9. „Radio Łód ” S.A. 500 7 842 8 342 610 8 952 

10. „Radio Olsztyn” S.A. 500 8 783 9 283 485 9 768 
11. „PRO FM” S.A. w Opolu 500 8 462 8 962 900 9 862 
12. „Radio Merkury” S.A. w Poznaniu 500 9 502 10 002 325 10 327 
13. „Radio Rzeszów” S.A. 500 9 682 10 182 435 10 617 
14. „Radio Szczecin” S.A. 500 8 278 8 778 520 9 298 
15. „Radio dla Ciebie” S.A. w Warszawie 500 9 146 9 646 295 9 941 
16. „Radio Wrocław” S.A. 500 11 824 12 324 410 12 734 
17. „Radio Zachód” S.A.  

w Zielonej Górze 
500 9 514 10 014 730 10 744 

 

9.14 Rozliczenie sposobu wykorzystania przez „Telewizj Polsk ” S.A. w Warszawie 
wpływów abonamentowych uzyskanych z rachunku bankowego KRRiT w 2003 roku, w 
porównaniu do 2002 roku przedstawia si w sposób nastpuj cy: 
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 2002 rok 2003 rok % 
TRE  Prognoza 

wg 
uchwał 
KRRiT 

  
Wykona-

nie  
w tys. zł 

Prognoza 
wg 

uchwał 
KRRiT 

  
Wykona-

nie 
w tys. zł 

  
kol. 
4 : 2 

  
kol. 
5 : 3 

1 2 3 4 5 6 7 
Ogółem,  501 400 524 175 516 540 516 540 103,02 98,54 
z tego:             
1. Program ogólnokrajowy 
TVP S.A.  

314 400 331 975 326 540 325 340 103,86 98,00 

z tego:             
1.1 Zakład Główny w 

Warszawie 
1.2 Program Satelitarny 

TV Polonia 
1.3 Oddziały Terenowe 

TVP S.A. 

227 400 
  

32 000 
  

55 000 

244 975 
  

31 800 
  

55 200 

265 540 
  
x 
  

61 000 

246 340 
  

32 000 
  

47 000 

116,77 
  
x 
  

110,91 

100,56 
  

100,63 
  

85,14 

2. Oddziały Terenowe TVP 
na finansowanie programu 
regionalnego i w rozłcznej 
sieci „Dwójki” 

 
187 000 

 
192 200 

  
190 000 

 
191 200 

  
101,60 

  
99,48 

 

9.15 W 2003 roku z rachunku bankowego KRRiT (wpływy abonamentowe i wpływy 
pozaabonamentowe) na finansowanie przedsiwzi  inwestycyjnych jednostek publicznej 
radiofonii i telewizji przekazano rodki w ł cznej wysokoci 43 610 tys. zł (36 100 tys. zł 
z wpływów abonamentowych i 7 510 tys. zł z wpływów pozaabonamentowych), co stanowiło 
4,75% ł cznej kwoty rodków przekazanych tym jednostkom z wyej wymienionego 
rachunku (919 012 tys. zł). 

rodki te zostały przekazane poszczególnym jednostkom radiofonii i telewizji 
publicznej w nastpuj cej wysokoci: 

rodki przekazane na 
finansowanie inwestycji 

w tys. zł 

Udział 
% 

Lp. 
Jednostki publicznej radiofonii 

i telewizji 
rodki 

ogółem 
abona-

mentowe 

poza-
abonamen

-towe 
RAZEM 

w ś
rodkach 
ogółem 

I. OGÓŁEM , z tego: 919 012 36 100 7 510 43 610 4,75 
II. Telewizja Polska S.A. w Warszawie 538 255 13 100 0 13 100 2,43 

III.  Radiofonia publiczna, z tego: 380 757 23 000 7 510 30 510 8,01 
1) Polskie Radio S.A. w Warszawie 203 545 14 500 0 14 500 7,12 
2) Spółki regionalne, z tego: 177 212 8 500 7 510 16 010 9,03 
1. „Radio Białystok” S.A. 10 650 500 450 950 8,92 
2. „Radio Pomorza i Kujaw” S.A.  

w Bydgoszczy 
9 723 500 600 1 100 11,31 

3. „Radio Gdask” S.A. 10 634 500 670 1 170 11,00 
4. „Radio Katowice” S.A. 10 725 500 290 790 7,37 
5. „Radio Kielce” S.A. 10 376 500 250 750 7,23 
6. „Radio Koszalin” S.A. 11 624 500 550 1 050 9,03 
7. „Radio Kraków” S.A. 11 031 500 340 840 7,61 
8. „Radio Lublin” S.A. 10 206 500 300 800 7,84 
9. „Radio Łód ” S.A. 8 952 500 610 1 110 12,40 

10. „Radio Olsztyn” S.A. 9 768 500 50 550 5,63 
11. „PRO FM” S.A. w Opolu 9 862 500 900 1 400 14,20 
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12. „Radio Merkury” S.A. w Poznaniu 10 327 500 325 825 7,99 
13. „Radio Rzeszów” S.A. 10 617 500 375 875 8,24 
14. „Radio Szczecin” S.A. 9 298 500 520 1 020 10,97 
15. „Radio dla Ciebie” S.A.  

w Warszawie 
9 941 500 140 640 6,44 

16. „Radio Wrocław” S.A. 12 734 500 410 910 7,15 
17. „Radio Zachód” S.A.  

w Zielonej Górze 
10 744 500 730 1 230 11,45 

 

Podział wpływów abonamentowych planowanych na 2004 rok midzy spółki publicznej 
radiofonii i telewizji 

 

9.16 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uchwałami nr 286/2003 z 26 czerwca 2004 roku 
oraz nr 580/2003 z 4 grudnia 2003 roku ustaliła sposób podziału wpływów abonamentowych 
z opłat za uywanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych planowanych na 2004 rok, 
pomi dzy nadawców publicznych, w sposób nastpuj cy: 

Lp. Jednostki publicznej telewizji i radiofonii 
udział 

% 
  

KWOTA 
wpływów 
w tys. zł  

1 2 3 4 
 I  Wpływy abonamentowe ogółem, z tego: 100,00 914 000 
II  rodki wydzielone na zadania specjalne, razem 

z tego: 
3,731 34 100 

  1. rodki dla Telewizji Polskiej S.A. w wysokoci  
z przeznaczeniem na: 
1) kontynuacj  zada  zwi zanych z wdraaniem 

telewizji interaktywnej 

1,379 12 600 

  2) rodki dla Polskiego Radia S.A. w wysokoci  
z przeznaczeniem na: 
1) inwestycje zwizane z cyfryzacj produkcji tekstowo-

d wi kowej oraz archiwum, 
2) produkcj  nagraniow Orkiestr i Chóru Polskiego Radia 

2,352 
  

1,696 
  

0,656 

21 500 
  

15 500 
  

6 000 
  

III  
Pozostałe rodki do podziału na spółki publicznej radiofonii i 
telewizji, razem (I – II) 
z tego: 

96,269 
liczone jako 

100,00 

  
879 900 

  1. Telewizja Polska S.A.,  
     w tym: TV Polonia 

60,00 
3,637 

527 940 
32 000  

  2. Spółki publicznej radiofonii, razem  40,00 351 960 

9.17 W ramach rodków, ustalonych dla Telewizji Polskiej S.A. na 2004 rok w kwocie 
ponad 527,94 mln zł, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uchwałami nr 286/2003 z 
26 czerwca 2003 roku i nr 580/2003 z 4 grudnia 2003 roku, okreliła: 

• minimaln  kwot  w planowanych wpływach abonamentowych, przeznaczon na 
finansowanie programów regionalnych i w rozłcznej sieci „Dwójki” w wysokoci 
190,0 mln zł, 

• minimaln  kwot  wpływów abonamentowych na finansowanie programów tworzonych 
przez oddziały terenowe do rozpowszechniania w programie ogólnokrajowym w 
wysoko ci 60,0 mln zł. 

Kwoty zostały ustalone przez Krajow Rad  Radiofonii i Telewizji na poziomie 
zbli onym do 2003 roku. 
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9.18 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dokonała podziału rodków na poszczególne 
jednostki radiofonii publicznej uchwałami nr 608/2003 z 11 grudnia 2003 roku i nr 83/2004 z 
3 marca 2004 roku w sprawie podziału prognozowanych wpływów z opłat za uywanie 
odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w 2004 roku na spółki radiofonii publicznej. 

Lp. Jednostki publicznej radiofonii  udział % 
KWOTA  
w tys. zł 

  
1 2 3 4 
I Jednostki publicznej radiofonii razem, z tego: 40,00 351 960 
1) Polskie Radio S.A., z tego: 

- Radio Polonia (na koszty bezporednie rozpowszechniania)  
- działalno  bie ca Orkiestr i Chóru Polskiego Radia 

21,225 
0,396 
1,705 

186 760 
3 484 

15 000 
2) Spółki radiofonii regionalnej 18,775 165 200 

Udział poszczególnych regionalnych spółek radiofonii publicznej w prognozowanych 
wpływach z opłat za uywanie odbiorników radiowych i telewizyjnych w 2004 roku 
przedstawia si nastpuj co: 

Lp. Spółki 
Udział 

% 
KWOTA 
w tys. zł  

1 2 3 4 
I Spółki regionalnej radiofonii publicznej razem 18,775 165 200 
1. Radio Białystok S.A. 1,057 9 303 
2. Polskie Radio Pomorza i Kujaw S.A. w Bydgoszczy 1,006 8 851 
3. Radio Gdask S.A. 1,100 9 676 
4. Radio Katowice S.A. 1,120 9 853 
5. Radio Kielce S.A. 1,043 9 177 
6. Radio Koszalin S.A. 1,183 10 408 
7. Radio Kraków Małopolska S.A. 1,114 9 800 
8. Radio Lublin S.A. 1,188 10 455 
9. Radio Łód  S.A. 0,958 8 429 

10. Radio Olsztyn S.A. 1,022 8 995 
11. PRO FM S.A. w Opolu 1,105 9 726 
12. Radio Merkury S.A. w Poznaniu 1,162 10 223 
13. Radio Rzeszów S.A. 1,161 10 219 
14. Radio Szczecin S.A. 1,014 8 921 
15. Radio dla Ciebie S.A. w Warszawie 1,162 10 226 
16. Radio Wrocław S.A. 1,299 11 431 
17. Radio Zachód S.A. w Zielonej Górze 1,081 9 507 

Współpraca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z organami administracji pa stwo-
wej w zakresie opłat abonamentowych 

 

9.19 Ustawa z 11 padziernika 2002 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów 
wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach 
bę dą cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych oraz ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielę gnacyjnych i wychowawczych 
zniosła od 1 stycznia 2003 roku wiadczenia, wynikajce z ustawy kombatanckiej, w tym 
zwolnienie od opłat abonamentowych, zastpuj c je dodatkiem kompensacyjnym, w 
wysoko ci 15% dodatku kombatanckiego miesicznie.  

Od 1 stycznia 2003 roku Urzd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych nie ma 
obowi zku refundacji ze rodków Pastwowego Funduszu Kombatantów na rzecz Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji, zwolnie kombatantów od opłat abonamentowych.  
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Ustawa z 11 padziernika 2002 roku została opracowana, jako inicjatywa legislacyjna 
Urz du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, a jej projekt nie był przez Krajow Rad  
Radiofonii i Telewizji opiniowany.  

Stanowisko z 1 kwietnia 2003 roku Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, dotycz ce 
utraty przez kombatantów oraz inne osoby represjonowane prawa do zwolnienia od opłat 
abonamentowych za uywanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych było dwukrotnie 
opublikowane w dzienniku „Rzeczpospolita”. 

W zwi zku z ustaw z 11 padziernika 2002 r. Krajowa Rada w rozporzdzeniu z 
14 stycznia 2003 roku wprowadziła zmiany, uchylajc przepisy zwalniajce od opłat 
abonamentowych kombatantów oraz osoby represjonowane. Zmiana ta spowodowała, e 
kombatanci zostali zobowizani do przedstawienia w urzdzie pocztowym tych informacji, 
które maj  wpływ na uzyskanie zwolnienia. 

Kombatanci oraz osoby represjonowane uprawnieni do zwolnienia z uiszczania opłat 
abonamentowych z innego tytułu np. z racji ukoczenia 75 lat, inwalidztwa wojennego 
równie  mieli obowi zek zgłosi ten fakt w urzdach.  

Kombatanci oraz osoby represjonowane, którym nie przysługiwało zwolnienie z opłat 
abonamentowych z innego ni kombatanctwo tytułu, a take ci którzy w wymaganym 
terminie nie dokonali zgłoszenia, mieli obowizek uiszczania opłat wraz z odsetkami za 
zwłok . Na ten cel m.in. został przeznaczony dodatek kompensacyjny.  

Przepisy ustawy z 11 padziernika 2002 roku, wzbudziły powszechny protest 
rodowisk kombatanckich (do Biura KRRiT wpłynło w tej sprawie ponad 20 tys. listów). 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która nie uczestniczyła w procesie 
legislacyjnym ustawy z 11 padziernika 2002 roku, musiała niezwłocznie znale rozwi zanie 
zaistniałego problemu. Podczas posiedzenia 15 kwietnia 2003 roku Krajowa Rada Radiofonii 
i Telewizji przyj ła rozporzdzenie zmieniajce dotychczasowe akty wykonawcze. 

Rozporzdzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zwolniło z opłat 
abonamentowych od 1 stycznia 2003 roku kombatantów i inne osoby uprawnione, na 
podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach bd cych ofiarami represji 
wojennych i okresu powojennego, a take wdowy i wdowców – emerytów i rencistów po 
kombatantach i innych osobach uprawnionych, którzy 31 grudnia 2002 roku byli uprawnieni 
do uzyskania zwolnienia z opłat abonamentowych z innego ni kombatanctwo tytułu (np. z 
racji uko czenia 75 lat czy zaliczenia do znacznego stopnia niepełnosprawnoci). 

Rozporzdzenie uregulowało take problem tych osób, które potwierdzajc 
uprawnienia do zwolnienia od opłat wniosły opłaty abonamentowe wraz z odsetkami za 
zwłok . Opłaty abonamentowe oraz odsetki ustawowe wniesione przez te osoby za okres od 1 
stycznia 2003 roku s zwracane przez urzdy pocztowe. 

Przewodniczca KRRiT w komunikacie z 15 kwietnia 2003 roku wyjaniła okre lone 
przez Krajow Rad  Radiofonii i Telewizji nowe zasady zwolnie z opłat abonamentowych 
kombatantów i innych osób uprawnionych. 

W 2003 roku jednostki Poczty Polskiej, wykonujc ustalenia Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji, zwróciły kombatantom ponad 1,2 mln. zł.  

 

9.20 Wej cie w ycie ustawy z 11 padziernika 2002 roku nie zwolniło Urzdu ds. 
Kombatantów z obowizku uregulowania zaległych płatnoci, z tytułu refundacji opłat 
abonamentowych oraz odsetek ustawowych za okres: padziernik 2001 - grudzie 2002 roku. 

Zadłu enie Urzdu ds. Kombatantów w zwizku z abonamentem za lata 2001-2002 
przedstawia si nastpuj co: 
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Okres zaległoci 
100% 

wpływów 
Prowizja 
dla „PP” 

Nale no  dla 
KRRiT 

X/2001 674.845,46 43.864,96 630.980,50 
XI/2001 2.980.162,77 193.710,58 2.786.452,19 
XII/2001 3.060.460,00 198.929,90 2.861.530,10 
Razem za 2001 rok *) 6.715.468,23 416.359,03 6.299.109,20 
I półrocze 2002 roku 19.862.540,00 1.231.477,48 18.631.062,52 
II półrocze 2002 roku 19.271.880,00 1.194.856,56 18.077.023,44 
Razem za 2002 rok 39.134.420,00 2.426.334,04 36.708.085,96 
Ogółem 45.849.888,23 2.842.693,07 43.007.195,16 
*) jako konsekwencja decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 23 kwietnia 2002 roku. 

Przewodniczcy KRRiT, 13 marca 2003 roku, poinformował Kierownika Urzdu ds. 
Kombatantów, e Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oczekuje pełnego uregulowania 
zobowi za  z tytułu refundacji ulg w opłatach abonamentowych. 

O zobowi zaniach Urzdu ds. Kombatantów Przewodniczca KRRiT 23 kwietnia 
2003 roku poinformowała Prezesa Rady Ministrów, zwracajc si  z wnioskiem o rozwaenie 
mo liwo ci wprowadzenia korekty do ustawy budetowej na 2003 rok, poprzez zwikszenie 
dotacji dla Pastwowego Funduszu Kombatantów o kwot 40.731 tys. zł. w celu 
uregulowania zaległych płatnoci z 2002 roku, z tytułu refundacji zwolnienia kombatantów z 
opłat abonamentowych wraz z odsetkami ustawowymi. 

Na wyst pienie Przewodniczcej KRRiT odpowiedzi udzielił Sekretarz Stanu - Szef 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przekazujc stanowisko Ministra Finansów, zgodnie z 
którym na spłat zobowi za  Pa stwowego Funduszu Kombatantów bdzie mo na 
przeznaczy ewentualnie: 

• rodki uj te w innych rezerwach, jeeli rezerwy te nie zostan wykorzystane, a Minister 
Finansów uzyska pozytywn opini  sejmowej Komisji Finansów Publicznych, 

• rodki z zablokowanych, planowanych wydatków budetowych, które Minister Finansów, 
po uzyskaniu pozytywnej opinii sejmowej Komisji Finansów Publicznych, mo e 
przenie  do nowo utworzonej rezerwy celowej i przeznaczy je na sfinansowanie 
zobowi za  Skarbu Pastwa. 

Przewodniczca KRRiT, 21 listopada 2003 roku, ponownie zwróciła si do Ministra 
Finansów o rozwaenie moliwo ci zagwarantowania w nowo utworzonej rezerwie celowej 
rodków na spłat zobowi za  Pa stwowego Funduszu Kombatantów.  

Minister Finansów poinformował, e w 2003 roku nie jest moliwe zwi kszenie 
dotacji dla Pastwowego Funduszu Kombatantów, z przeznaczeniem na uregulowanie 
zobowi za  z tytułu opłat abonamentowych, ale taka dotacja została zaplanowana w projekcie 
ustawy budetowej na 2004 rok.  

Decyzja, w jakiej wysokoci rodki z Pastwowego Funduszu Kombatantów, zostan 
przeznaczone w 2004 roku na spłat poszczególnych zobowiza  nale y do Kierownika 
Urz du ds. Kombatantów.  

Przewodniczca KRRiT, 29 stycznia 2004 roku, zwróciła si do Kierownika Urzdu 
ds. Kombatantów, jako dysponenta Pastwowego Funduszu Kombatantów, z wnioskiem o 
okre lenie w jakiej wysokoci przyznana dotacja celowa zostanie w 2004 roku przeznaczona 
na spłat zobowi za  z tytułu opłat abonamentowych oraz w jakim terminie nastpi całkowite 
uregulowanie tego długu. Kierownik Urzdu ds. Kombatantów odpowiedział, e nie posiada 
rodków finansowych, z których mogłyby by zaspokojone roszczenia KRRiT.  

Przewodniczca KRRiT, 25 marca 2004 roku, ponownie zwróciła si w tej sprawie, do 
Prezesa Rady Ministrów.  
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9.21 Na podstawie art. 51 ustawy o radiofonii i telewizji kontrol wykonywania obowizku 
rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych sprawuje minister właciwy w 
sprawach łczno ci. Jednostk organizacyjn uprawnion do przeprowadzania kontroli 
wykonywania obowizku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych - na 
podstawie rozporzdzenia Ministra Łczno ci z 16 lipca 1993 roku w sprawie kontroli 
wykonywania obowizku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych - jest 
Pa stwowe Przedsibiorstwo U ytecznoci Publicznej „Poczta Polska”. Kontroli dokonuj 
upowa nieni pracownicy rejonowych urzdów poczty. 

Zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy, w przypadku stwierdzenia uywania nie zarejestrowa-
nego odbiornika, pobiera si opłat  w wysokoci stanowicej trzydziestokrotno  miesi cznej 
opłaty abonamentowej. Opłaty te pobierane s przez jednostki Poczty Polskiej i po potrceniu 
umownego wynagrodzenia, 50% wpływów z tej opłaty przekazywane jest na wyodrbniony 
rachunek KRRiT.  

Z rozlicze  z Rejonowymi Urzdami Poczty Polskiej wynika, e w 2003 roku nastpił 
znaczny wzrost wpływów zasilajcych rachunek KRRiT z tytułu kar za uywanie 
niezarejestrowanych odbiorników, w porównaniu do lat poprzednich.  

Udział wpływów z tytułu kar za uywanie niezarejestrowanych odbiorników we 
wpływach zainkasowanych przez jednostki Poczty Polskiej oraz we wpływach przekazanych 
na rachunek KRRiT w latach 1994-2003 przedstawia si nastpuj co: 

w zł 

ROK 

Wpływy 
pobrane przez 

jednostki Poczty 
Polskiej (brutto) 

Wpływy 
przekazane 
na rachunek 

KRRiT (netto) 

Wpływy pobrane 
przez Pocztę  

Polską  z tytułu 
u Ŝ ywania nie 

zarejestrowanych 
odbiorników rtv 

(brutto) 

Wpływy 
z tytułu 

uŜ ywania nie 
zarejestrowanych 
odbiorników rtv 
przekazane do 
KRRiT (netto) 

% 
kol. 4 : 2 

% 
kol. 5 : 3 

1 2 3 4 5 6 7 

1994 475 153 163,68 442 832 862,36 26 279,70 13 139,87 0,00553 0,00297 
1995 576 883 990,73 535 800 359,27 23 612,75 11 806,38 0,00409 0,00220 
1996 692 502 075,31 644 027 026,33 3 040,50 1 520,25 0,00042 0,00024 
1997 758 511 719,18 706 920 670,72 21 916,80 10 958,40 0,00289 0,00155 
1998 835 039 832,03 778 252 354,41 11 234,90 5 617,45 0,00135 0,00072 
1999 872 049 544,62 814 493 160,14 4 175,10 2 087,56 0,00048 0,00025 
2000 885 598 131,39 828 033 685,56 1 555,50 777,75 0,00018 0,00009 
2001 923 401 645,02 863 377 398,22 5 650,50 2 825,25 0,00061 0,00033 
2002 999 813 482,46 934 770 616,65 126 419,03 63 209,51 0,01264 0,00676 
2003 975 667 567,32 917 733 463,37 452 223,56 226 111,78 0,04635 0,02464 

Ustawowo okrelony obowi zek przeprowadzania kontroli rejestracji odbiorników 
radiofonicznych i telewizyjnych wykonało tylko 10 z 71 Rejonowych Urz dów Poczty 
Polskiej.  

Wykaz Rejonowych Urzdów Poczty Polskiej, które przeprowadzały kontrole 
wykonywania obowizku rejestracji odbiorników i osign ły z tego tytułu w 2003 roku 
wpływy (prowizja w wysokoci 50% od zainkasowanych kar) przedstawia ponisza tabela: 

w zł 

Lp. Rejonowy  
Urz d Poczty 

Wpływy  
brutto 

Prowizja  
dla PP 

Nale no   
dla KRRiT  

1. Jelenia Góra 4 267,00 2 133,50 2 133,50 
2.  Kielce 432,00 216,00 216,00 
3. Kraków 141 276,00 70 638,00 70 638,00 
4. Legnica 31 446,80 15 723,39 15 723,41 
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5. Łód - Północ 639,24 319,62 319,62 
6. Skierniewice 55 261,81 27 630,91 27 630,90 
7. Tarnów 9 069,00 4 534,50 4 534,50 
8. Wałbrzych 25 510,00 12 755,00 12 755,00 
9. Wrocław 2 3 183,75 1 591,88 1 591,87 

10. Wrocław-Miasto 181 137,96 90 568,98 90 568,98 
RAZEM 452 223,56 226 111,78 226 111,78 

 Z informacji uzyskanych z Centralnego Zarzdu Poczty Polskiej wynika, e w latach 
1994-2003 we wszystkich 71 Rejonowych Urzdach, zatrudniano nastpuj c  liczb  
kontrolerów: 

• 1994 rok - 119 

• 1995 rok - 61 

• 1996 rok - 21 

• 1997 rok - 64 

• 1998 rok - 56 

• 1999 rok - 55 

• 2000 rok - 32 

• 2001 rok -   32 

• 2002 rok - 30 

• 2003 rok - 139 

 

9.22 W latach 2002-2003 wynagrodzenie umowne dla jednostek Poczty Polskiej – zgodnie 
z aneksem nr 9 z 30 kwietnia 2003 roku do umowy z 13 maja 1994 roku pomidzy Poczt 
Polsk  a Krajow  Rad  Radiofonii i Telewizji - wynosiło 6,2% od zainkasowanych wpływów 
z opłat abonamentowych i odsetek ustawowych za zwłok.  

Jednostki Poczty Polskiej zostały zobowizane do wystawiania i przekazywania 
Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji faktur VAT, korygujcych kwoty pobranego 
wynagrodzenia umownego. W zwizku z opónieniami w przekazywaniu naleno ci przez 
jednostki Poczty Polskiej, zgodnie z treci  podpisanego aneksu nr 9 naliczone zostały 
odsetki za zwłok z tytułu nalenej ró nicy prowizji na ł czn  kwot  67.867,45 zł.  

Zast pca Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej zwrócił si do Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji z wnioskiem o odstpienie od naliczania odsetek za zwłok, z tytułu 
spłaty przez jednostki Poczty Polskiej zobowiza , powstałych w zwizku z realizacj aneksu 
nr 9 z 30 kwietnia 2003 roku. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji negatywnie rozpatrzyła 
wniosek o odstpienie od naliczania odsetek. Przewodniczca KRRiT skierowała wniosek, 
aby naliczone naleno ci niezwłocznie zostały przekazane na rachunek bankowy KRRiT. Do 
4 marca 2004 roku wszystkie jednostki Poczty Polskiej wywizały si  z tego zobowizania.  

 

9.23  W zwi zku z wystpieniami abonentów, zainteresowanych wnoszeniem opłat za 
pomoc  przelewów bankowych oraz drog elektroniczn do kierownictwa Poczty Polskiej 
skierowano postulat, aby na stronie internetowej Poczty Polskiej zamieci  informacj  o 
numerach rachunków bankowych, na które abonenci mog wnosi  t  drog  opłaty 
abonamentowe. Kwestie te były równie omawiane podczas spotkania 11 marca 2003 roku 
przedstawicieli Poczty Polskiej z Krajow Rad  Radiofonii i Telewizji. 
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Poczta Polska, dopiero prawie po upływie roku, od 10 lutego 2004 roku wprowadziła 
dla klientów to udogodnienie, pozwalajce na wniesienie opłaty abonamentowej za pomoc 
przelewu, złoonego w dowolnym banku oraz drog elektroniczn. Informacje o numerach 
rachunków bankowych, na które mona dokonywa wpłaty z tytułu abonamentu znajduj si  
na stronie internetowej Poczty Polskiej.  

Przewodniczcy KRRiT, 11 grudnia 2002 roku, zwrócił si do Ministra Infrastruktury 
z wnioskiem o umoliwienie dokonywania wpłat z tytułu abonamentu w dowolnie wybranym 
urz dzie pocztowym. Po okresie przygotowa organizacyjno-technicznych Poczta Polska, 
zgodnie z wnioskiem Przewodniczcego KRRiT, od 1 lipca 2003 roku umoliwiła klientom 
wnoszenie opłat abonamentowych w dowolnie wybranym urzdzie pocztowym na terenie 
całego kraju, bez wzgldu na miejsce zarejestrowania odbiornika. 
 

9.24 Podczas spotkania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z przedstawicielami Poczty 
Polskiej, które odbyło si 5 listopada 2003 roku, omawiano przede wszystkim problem 
zwi kszenia skutecznoci poboru abonamentu. Zdaniem Krajowej Rady Radiofonii i 
Telewizji oraz przedstawicieli Poczty Polskiej konieczne jest podjcie nastpuj cych działa: 

• wyst pienie w sprawie zmiany rozporzdzenia Rady Ministrów o wykonywaniu ustawy o 
post powaniu egzekucyjnym w administracji i włczenie w zakres przedmiotowy tej 
regulacji zobowiza  z tytułu abonamentu, 

• po przeprowadzeniu konsultacji prawnych, podjcie działa  w celu wł czenia do ustawy o 
udost pnianiu informacji gospodarczej danych o zobowizaniach abonentów z tytułu opłat 
rtv, 

• przeprowadzenie wspólnych z Poczt Polsk  uzgodnie w celu dochodzenia naleno ci na 
drodze postpowania cywilnego (uzgodnienie trybu i warunków składania pozwów 
s dowych), 

• przeprowadzenie uzgodnie co do moliwo ci niezawierania umów przez telewizje 
kablowe i satelitarne z abonentami, którzy nie posiadaj  zarejestrowanych odbiorników 
lub zalegaj z wnoszeniem opłat, 

• wł czenia biegłych rewidentów, audytorów i inspektorów NIK w proces kontrolny z 
zakresu rejestracji odbiorników i wnoszenia opłat abonamentowych przez 
przedsibiorstwa , firmy i jednostki budetowe. 

Podczas spotkania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z przedstawicielami Poczty 
Polskiej postanowiono równie dokona racjonalizacji przepływu danych i informacji, 
zwi zanych z obowizkiem przedstawiania sprawozda z pobierania opłat abonamentowych. 

Poczta Polska zadeklarowała te podj cie inwestycji, zwizanych z 
unowoczenieniem sposobu dokonywania opłat abonamentowych (nowe ksieczki, internet, 
przelewy elektroniczne) i pełn informatyzacj kartotek abonentów, ale pod warunkiem 
gwarancji wykonywania usług w przyszłoci. 

W sprawach omawianych podczas spotkania z Poczt Polsk  zostały skierowane przez 
Przewodniczc  KRRiT nastpuj ce wystpienia: 

• 15 lipca 2003 roku (czyli jeszcze przed spotkaniem) - wystpienie do Prezesa Rady 
Ministrów z wnioskiem o podjcie przez Rad Ministrów prac legislacyjnych, majcych 
doprowadzi do poprawy ci galno ci opłat abonamentowych za uywanie odbiorników 
m.in. poprzez dokonanie zmian w ustawie z 26 listopada 1998 roku o finansach 
publicznych ( rozszerzenie katalogu dochodów publicznych o zobowizania z tytułu opłat 
abonamentowych) oraz w ustawie z 17 czerwca 1966 roku o postpowaniu egzekucyjnym 
w administracji i w rozporzdzeniu Rady Ministrów z 23 grudnia 1996 roku 
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(umo liwienie ci gania zaległoci w opłatach abonamentowych w drodze egzekucji 
administracyjnej).  

• 12 listopada 2003 roku - wystpienie do Prezesa Najwyszej Izby Kontroli, do Głównego 
Inspektora Audytu Wewntrznego i do Prezesa Krajowej Izby Biegłych Rewidentów o 
rozwa enie moliwo ci wł czenia w zakres kontroli wykonywanych przez te organy 
zagadnie, zwi zanych z rejestracj odbiorników i wnoszeniem opłat abonamentowych 
przez instytucje.  

Główny Inspektor Audytu Wewntrznego poinformował, e przepisy ustawy o 
finansach publicznych nie daj podstawy prawnej do okrelania obszarów poddawanych 
audytowi w jednostkach sektora finansów publicznych.  

Prezes Krajowej Izby Biegłych Rewidentów powiadomił, e zakres kontroli podczas 
badania sprawozdania finansowego okrelaj  ustawa o rachunkowoci oraz normy 
wykonywania zawodu biegłego rewidenta. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów nie moe 
nało y  na biegłych rewidentów obowizku kontrolowania, czy dana instytucja rejestruje 
odbiorniki oraz terminowo wnosi opłaty abonamentowe. Rozumiejc wag  problemu, 
Krajowa Rada Biegłych Rewidentów postanowiła opublikowa wniosek Przewodniczcej 
KRRiT w Biuletynie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz na stronie internetowej z 
zaleceniem aby biegli rewidenci rozwayli rozszerzenie czynnoci kontrolnych o zakres 
wskazany we wniosku. 

Prezes Najwyszej Izby Kontroli poinformował, e propozycja Przewodniczcej 
KRRiT b dzie analizowana pod ktem mo liwo ci jej realizacji, ale jak dotychczas brak jest 
dodatkowego stanowiska. 

• 20 listopada 2003 roku - wystpienie do Prezesa Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej 
Komunikacji Kablowej z wnioskiem o upowszechnienie informacji, e odbiorca telewizji 
kablowej zobowizany jest do wnoszenia dwóch niezalenych opłat: 

–  wynikaj cej z ustawy o radiofonii i telewizji obowizkowej opłaty abonamentowej na 
rzecz mediów publicznych, 

– wynikaj cej z umowy cywilno-prawnej opłaty na rzecz operatora sieci kablowej. 

• 8 stycznia 2004 roku wniosek do Ministra Kultury z propozycj aby nowelizacj 
rozporz dzenia Rady Ministrów o wykonaniu ustawy o postpowaniu egzekucyjnym w 
administracji koniecznie uwzgldni  przy okazji prac nad projektem zmiany ustawy o 
radiofonii i telewizji ( tzw. dua nowela). 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustaliła równie skład zespołu, który został 
upowa niony do prowadzenia dalszych prac, zgodnie z przyjtymi ustaleniami. 

 

Umarzanie i rozkładanie na raty zaległoci w opłatach abonamentowych 

 

9.25 W zwi zku z przepisem, zawartym w art. 48 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji, 
Krajowa Rada korygowała postanowienia, dotyczce zasad umarzania i rozkładania na raty 
zaległoci w opłatach abonamentowych, zgodnie z rozporzdzeniem KRRiT z 27 czerwca 
1996 roku w sprawie opłat abonamentowych za uywanie odbiorników radiofonicznych i 
telewizyjnych. Dotychczas Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dokonała trzech nowelizacji 
powy szego rozporzdzenia (14 stycznia , 25 czerwca i 17 grudnia 1997 roku). 
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9.26 W celu wykonania ustawowych powinnoci Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, na 
wniosek jednostek Poczty Polskiej, umarza zaległoci w płatnoci opłat abonamentowych za 
u ywanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, w przypadku gdy: 

• niemo liwe jest ustalenie dłunika lub jego adresu, 

• dłu nik nie posiada majtku, z którego mona uzyska nale no ci. 

Jednostki Poczty Polskiej przekazuj do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, raz na 
kwartał, wniosek o umorzenie sumy zaległych opłat abonamentowych oraz odsetek 
ustawowych wraz z imiennym wykazem dłuników i wskazaniem przyczyny braku 
mo liwo ci ci gni cia poszczególnych kwot. 

Na uzasadniony wniosek dłunika Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, w 
wyj tkowych sytuacjach, jeeli przemawiaj za tym szczególne wzgldy gospodarcze lub 
społeczne, moe umorzy lub rozło y  na raty zaległoci w płatnoci opłat abonamentowych 
za u ywanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, w przypadkach innych ni  wy ej 
wymienione. 

 

9.27 Na wniosek Poczty Polskiej Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, w 2003 roku, 
przyj ła 9 uchwał w sprawie umorzenia zaległoci w opłatach abonamentowych na łczn  
kwot  1 342 471,95  zł.  

W latach 1996-2003 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, na wniosek jednostek 
Poczty Polskiej, przyjła uchwały o umorzeniu zaległoci w opłatach abonamentowych 

na ł czn  kwot  20 872 039,83 zł 

z tego w: 

• 1996 roku 82 666,83 zł 

• 1997 roku 7 119 513,08 zł 

• 1998 roku 3 687 164,73 zł 

• 1999 roku 4 188 893,03 zł 

• 2000 roku 829 278,26 zł 

• 2001 roku 1 150 901,92 zł 

• 2002 roku 2 471 150,03 zł 

• 2003 roku 1 342 471,95 zł 

W 2003 roku rozpatrzono 6 738 wniosków abonentów - dłuników (w tym 2 226 
wniosków z 2002 roku). Pozytywnie rozpatrzono 6 719 wniosków dotyczcych umorzenia 
zaległoci w płatnoci opłat abonamentowych (5 759 wniosków) i rozłoenia na raty 
zaległoci w płatnoci opłat abonamentowych (960 wniosków). Natomiast 19 wniosków 
rozpatrzono negatywnie.  

Skutki finansowe 43 uchwał Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, przyj tych w 2003 
roku w sprawie umorzenia zaległoci w płatnociach abonamentowych i odsetek ustawowych, 
wynosz  ł cznie 1 188 492,85 zł. Na raty rozłoono zaległoci w ł cznej kwocie 
374 433,88 zł. 

W latach 1996-2003 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, po rozpatrzeniu udokumen-
towanych wniosków abonentów, umorzyła zaległoci w opłatach abonamentowych  
na ł czn  kwot : 8 118 675,37 zł 
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z tego: 

• 1996 rok 42 729,49 zł 

• 1997 rok 361 867,67 zł 

• 1998 rok 758 414,66 zł 

• 1999 rok 904 662,52 zł 

• 2000 rok 1 018 517,07 zł 

• 2001 rok 1 795 597,81 zł 

• 2002 rok 2 048 393,30 zł 

• 2003 rok 1 188 492,85 zł 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji rozłoyła na raty zaległoci w opłatach 
abonamentowych : 
w ł cznej kwocie 2 290 513,20 zł 

z tego: 

• 1996 rok 12 140,60 zł 

• 1997 rok 177 588,36 zł 

• 1998 rok 298 999,65 zł 

• 1999 rok 232 537,86 zł 

• 2000 rok 238 751,72 zł 

• 2001 rok 480 302,37 zł 

• 2002 rok 475 758,76 zł 

• 2003 rok 374 433,88 zł 

Z informacji uzyskanych z Rejonowych Urzdów Poczty Polskiej wynika, e 
abonenci, którym Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w 2003 roku rozłoyła na raty 
zaległoci w płatnoci opłat abonamentowych, do koca ubiegłego roku wpłacili rodki w 
ł cznej wysokoci 63 055,84 zł, to jest ok. 16,8% nalenej kwoty. 

W latach 1996-2003 KRRiT umorzyła zaległoci w opłatach abonamentowych (wraz z 
odsetkami)  
na ł czn  kwot : 28 990 715,20 zł 
z tego w: 

• 1996 roku 125 396,32 zł 

• 1997 roku 7 481 380,75 zł 

• 1998 roku 4 445 579,39 zł 

• 1999 roku 5 093 555,55 zł 

• 2000 roku 1 847 795,33 zł 

• 2001 roku 2 946 499,73 zł 

• 2002 roku 4 519 543,33 zł 

• 2003 rok 2 530 964,80 zł 
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Kwota umorzonych w 2003 roku zaległoci w opłatach abonamentowych w 
wysoko ci około 2 531 tys. zł stanowiła blisko 0,28% rodków przekazanych w 2003 roku z 
rachunku bankowego KRRiT do spółek radiofonii i telewizji publicznej, czyli blisko 919 012 
tys. zł.  

 

Korespondencja zwi zana z opłatami abonamentowymi 

 

9.28 W 2003 roku wpłynły 35 863 listy w sprawie opłat abonamentowych za uywanie 
odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych od 33 445 osób:  

• 34 629 listów dotyczyło umorzenia lub rozłoenia na raty zaległoci w płatnoci opłat 
abonamentowych za uywanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, 

• 130 dotyczyło czasowego lub stałego zwolnienia od opłat abonamentowych,  

• 775 dotyczyło zwrotu dokonanych opłat abonamentowych,  

• 329 zawierało prob  o udzielenie informacji m.in. na temat prawnej interpretacji 
przepisów ustawy o radiofonii i telewizji oraz rozporzdzenia KRRiT w sprawie opłat 
abonamentowych za uywanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. 

W 2003 roku udzielono 25 899 odpowiedzi na wystpienia abonentów. Z uwagi na 
brak nazwiska i adresu nadawcy (anonimy) nie udzielono odpowiedzi na 485 listów. Do 
rozpatrzenia w 2004 roku pozostało 9 479 listów z 2003 roku. 

W 2003 roku w porównaniu z 2002 rokiem nastpił ponad dwukrotny wzrost liczby 
otrzymanych listów tj. z 17 856 listów w 2002 roku do 35 863 listów w 2003 roku. Z tego 
wzgl du nie zawsze był dotrzymywany, okrelony przepisami kodeksu postpowania 
administracyjnego, miesiczny tryb udzielania odpowiedzi. 

Na wzrost liczby korespondencji istotny wpływ miało wejcie w ycie ustawy z 11 
pa dziernika 2002 roku, zgodnie z któr kombatanci i inne osoby represjonowane zostali 
pozbawieni przywileju bezpłatnego abonamentu. W 2003 roku do Biura KRRiT wpłyn ło 
ponad 20 tys. listów od kombatantów. 

 

Informacja o stanie abonentów radiowych i telewizyjnych 

 

9.29 Stan abonentów uywaj cych zarejestrowane odbiorniki na dzie 31 grudnia 2003 
roku (według danych uzyskanych z Centralnego Zarzdu Poczty Polskiej) przedstawia si 
nast puj co: 

• abonenci ogółem 9 076 608 

w tym: 
• abonenci telewizyjni lub radiowo-telewizyjni 8 830 934 

• abonenci wyłcznie radiowi   245 674 

natomiast na dzie 31 grudnia 2002 roku stan ten wynosił odpowiednio: 

• abonenci ogółem 9 199 488 

w tym: 
• abonenci telewizyjni lub radiowo-telewizyjni 8 953 407 

• abonenci wyłcznie radiowi   246 081 
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W 2003 roku w porównaniu do 2002 roku odnotowano spadek ogólnego stanu 
abonentów, posiadajcych zarejestrowane odbiorniki o 122 880, czyli o 1,34 %, spadek stanu 
abonentów posiadajcych zarejestrowane odbiorniki telewizyjne o 122 473 tj. o 1,37% oraz 
spadek stanu abonentów posiadajcych zarejestrowane wyłcznie odbiorniki radiowe o 407 tj. 
o 0,16%. 

Spadek stanu abonentów, posiadajcych zarejestrowane odbiorniki radiofoniczne i 
telewizyjne, notuje si od 1994 roku. Stan abonentów, którzy uywaj  zarejestrowane 
odbiorniki radiowe i telewizyjne na 31 grudnia 2003 roku w porównaniu do stanu z 
31 grudnia 1994 roku przedstawia si nastpuj co: 

 stan abonentów na dzie 31 grudnia 1994 roku 

• abonenci ogółem 10 665 125 

w tym: 
• abonenci telewizyjni lub radiowo-telewizyjni 9 677 283 
• abonenci wyłcznie radiowi   987 842 

stan abonentów na dzie 31 grudnia 2003 roku 

• abonenci ogółem 9 076 608 

w tym: 
• abonenci telewizyjni lub radiowo-telewizyjni 8 830 934 
• abonenci wyłcznie radiowi   245 674 

Spadek stanu abonentów w 2003 roku, w porównaniu do stanu z 1994 roku wynosi 
odpowiednio: 

• abonenci ogółem spadek o  1 588 517, czyli o 14,89% 
• abonenci telewizyjni spadek o    846 349,  czyli o  8,75% 
• abonenci wyłcznie radiowi spadek o 742 168, czyli o 75,15% 

W ród abonentów, uywaj cych zarejestrowane odbiorniki radiofoniczne, telewizyjne 
lub radiofoniczne i telewizyjne ,wyodrbnia si  dwie grupy abonentów: 

• uiszczajcych opłaty abonamentowe, 

• zwolnionych od opłat. 

Zmiany w stanie na dzie 31 grudnia wród abonentów uywaj cych odbiorniki 
radiofoniczne, telewizyjne lub radiofoniczne i telewizyjne w latach 2002 - 2003 przedstawiaj 
si  nastpuj co: 

  2002 rok 2003 rok % 
Abonenci ogółem, z tego: 9 199 488 9 076 608 99,7 
a/ uiszczajcy pełne opłaty 6 453 816 6 406 001 99,3 
  70,2% 70,6%   
b/ zwolnieni od opłat 2 745 672 2 670 607 97,3 
  29,8% 29,4%   

Zmiany w stanie abonentów uywaj cych odbiorniki telewizyjne lub radiofoniczne i 
telewizyjne w analizowanym okresie przedstawiaj si  nastpuj co: 

  2002 rok 2003 rok % 
Abonenci telewizyjni, z tego: 8 953 407 8 830 934 98,6 
a/ uiszczajcy pełne opłaty 6 299 561 6 251 519 99,2 
  70,4% 70,8%   
b/ zwolnieni od opłat 2 653 846 2 579 415 97,2 
  29,6% 29,2%   
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Zmiany w stanie abonentów uywaj cych odbiorniki wył cznie radiofoniczne w 
latach 2002-2003 przedstawiaj si  jak ni ej: 

  2002 rok 2003 rok % 
Abonenci wył cznie radiowi, z tego: 246 081 245 674   99,8 
a/ uiszczajcy pełne opłaty 154 255 154 482 100,1 
  62,7% 62,9%   
b/ zwolnieni od opłat 91 826 91 192   99,3 
  37,3% 37,1%   

Grupa abonentów zwolnionych od wnoszenia opłat, posiadajcych zarejestrowane 
odbiorniki, stanowiła: 

• w 2003 roku – 29,4% abonentów ogółem 

• w 2002 roku – 29,8%. 

W grupie abonentów telewizyjnych udział ten przedstawia si nastpuj co:  

• w 2002 roku – 29,6%,  

• w 2003 roku – 29,2%. 

W grupie abonentów wyłcznie radiowych zwolnionych od wnoszenia opłat: 

• w 2003 roku było a 37,1% abonentów posiadajcych zarejestrowane odbiorniki 
wył cznie radiowe , 

• w 2002 roku – 37,3%.  

Do 31 grudnia 2002 roku od opłat abonamentowych za uywanie odbiorników 
zwolnieni byli kombatanci (na mocy ustawy z 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz 
niektórych osobach bd cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego).Abonent-
kombatant nie dokonywał opłat abonamentowych. Opłaty były dokonywane przez Urz d ds. 
Kombatantów i Osób Represjonowanych. Od 1 stycznia 2003 roku kombatanci zostali 
pozbawieni uprawnie do bezpłatnego uywania odbiorników, a Urzd ds. Kombatantów 
został zwolniony z obowizku refundowania opłat z tego tytułu. 

Spadek wpływów abonamentowych z tego powodu w 2004 roku szacuje si na ok. 33 
mln zł (190 tys. x 15,40 zł x 12 miesicy x 93,8% = 32 935 056 zł). 

Aktualnie obowizuj ce przepisy o postpowaniu egzekucyjnym w administracji 
uniemo liwiaj  ci ganie naleno ci z tytułu zaległoci w opłatach abonamentowych w 
drodze postpowania egzekucyjnego i kierowanie tytułów wykonawczych do urzdów 
skarbowych. Ten stan prawny powoduje, e poczwszy od 1996 roku systematycznie ronie 
liczba abonentów zalegajcych z opłatami abonamentowymi i wnoszcych opłaty 
abonamentowe z opónieniem.  

Liczba abonentów, zalegajcych z opłatami za uywanie odbiorników powyej 6 
miesi cy według stanu na 31 grudnia 2003 roku wyniosła 1 086 792 osób, to jest a 17,0% 
liczby abonentów posiadajcych zarejestrowane odbiorniki i uiszczajcych opłaty 
abonamentowe (6 406 001).  

Ogólna kwota z tytułu zaległych opłat abonamentowych na 31 grudnia 2003 roku 
wynosi blisko 398 mln zł brutto tj. 373 mln zł netto (po potrceniu prowizji Poczty Polskiej w 
wysoko ci 6,2%). Roczne zaległoci w opłatach wynosz rednio około 149 mln zł (373 mln 
zł : 2,5 roku) i stanowi 16,3% prognozowanych wpływów abonamentowych do przekazania 
w bie cym roku spółkom radiofonii i telewizji publicznej (914 mln zł). 
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Stan abonentów radiowo-telewizyjnych w latach 2002-2003 przedstawia si 
nast puj co: 

TRE  2002 rok 1) 2003 rok 1) Ró nica 
(kol. 3 – 2) 

1 2 3 4 
1. Liczba gospodarstw domowych 11 700 11 700 x 
2. Liczba zarejestrowanych abonentów rtv, ogółem 9 199 9 077 -122 
z tego:       
1) liczba zarejestrowanych abonentów rtv (osoby fizyczne w 
gospodarstwach domowych) 

9 112 8 984 -128 

2) liczba abonentów rtv - podmioty gospodarcze *) 87 93 6 
3. Liczba abonentów rtv - osób fizycznych (gospodarstw 
domowych) zarejestrowanych i uiszczajcych opłaty rtv 

6 367 6 313 -54 

4. Liczba zarejestrowanych abonentów rtv, osób fizycznych 
zwolnionych od opłat rtv  (poz. 2.1 - poz. 3) 

2 745 2 671 -74 

5. Liczba gospodarstw domowych nie uiszczajcych opłat 
abonamentowych rtv (poz. 1 - poz.3) 

5 333 5 387 54 

z tego:       
1) liczba gospodarstw domowych zwolnionych od opłat rtv 
(zgodnie z poz. 4) 

2 745 2 671 -74 

2) liczba gospodarstw domowych nie zarejestrowanych i nie 
uiszczajcych opłat abonamentowych rtv  (poz. 5 - poz. 5.1) 

2 588**) 2 716**) 128 

Wska niki (relacje)       
1) pozycja 2.1) : 2 99,1% 99,0% x 
2) pozycja 3 : 2.1) 69,9% 70,3% x 
3) pozycja 4 : 2.1) 30,1% 29,7% x 
4) pozycja 3 : 1 54,4% 54,0% x 
5) pozycja 5 : 1 45,6% 46,0% x 
6) pozycja 5.1) : 5 51,5% 49,6% x 
7) pozycja 5.2) : 5 48,5% 50,4% x 
8) pozycja 5.2) : 1 22,1% 23,2% x 
¹) gospodarstwa domowe w uję ciu lokali mieszkalnych  
*) stałe podmioty gospodarcze (przedsię biorstwa, instytucje itp.) szacuje się  na 320 tys. tj.  ok. 10% wszystkich podmiotów gospodarczych 
(osób fizycznych, spółek cywilnych itp.) 
**) uwaga: szacuje się , Ŝ e minimum 10% są  to byli zarejestrowani abonenci, którzy po formalnym nabyciu uprawnień  do zwolnień  dokonali 
wyrejestrowania odbiorników rtv w jednostkach Poczty Polskiej, zamiast przerejestrowania na zwolnionych od opłat rtv.  
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X. SKARGI  I  INTERWENCJE  
 

Skargi dotycz ce programów nadawców publicznych 

 
Telewizja Polska S.A.  

10.1 W 2003 roku, podobnie jak w roku poprzednim nadal obserwowano tendencj wzrostu 
ilo ci skarg w sprawie łamania zasad profesjonalizmu i obiektywizmu w programach telewizji 
publicznej. Skargi dotyczce TVP stanowiły ponad 38 %.W wystpieniach dotyczcych 
audycji publicystycznych, ponad trzy razy tyle skarg dotyczyło telewizji publicznej w 
porównaniu z mediami komercyjnymi [por. tabela nr 2, wykres nr 1]. Te proporcje rysuj 
si  jeszcze wyraniej w przypadku audycji informacyjnych. A 87 % wszystkich wystpie , 
dotycz cych audycji informacyjnych odnosiło si do TVP. Zauwaalnie wzrosła liczba 
wyst pie  zwi zanych z wypełnianiem przez TVP misji publicznej, obowizku rozwijania 
kultury, nauki, owiaty, ze szczególnym uwzgldnieniem polskiego dorobku kulturalnego i 
artystycznego, a take umacniania rodziny, kształtowania postaw obywatelskich i 
patriotycznych. W porównaniu z 2002 rokiem wzrosła te liczba protestów dotyczcych 
audycji rozrywkowych oraz audycji adresowanych do dzieci i młodzie y. Brak rzetelnoci, 
profesjonalizmu, stronniczo, manipulacj, łamanie zasady bezstronnoci czy norm dobrego 
obyczaju zarzucali nadawcom przedstawiciele rzdu, klubów parlamentarnych, partii 
politycznych, przedstawiciele organizacji społecznych, samorzdowych, a take osoby 
prywatne.  

 

10.2 W 2003 roku indywidualne interwencje w sprawach programowych TVP S.A. 
podejmował Członek KRRT Jarosław Sellin, poprzez wystpienia kierowane na rce prezesa 
TVP S.A. Wystpienia dotyczyły m.in.: 

• pomini cia informacji, rozpowszechnionych wczeniej przez TVP, o uznaniu przez 
prokuratur  za bezpodstawne zarzuty o rzekomym finansowaniu przez PKN Orlen 
prezydenckiej kampanii wyborczej Mariana Krzaklewskiego,  

• podsumowania 2002 roku na antenie TVP, z którego wynikało, e w programach 
informacyjnych i publicystycznych 75% czasu TVP oddała instytucjom i ugrupowaniom 
rz dz cym, a jedynie 25% czasu - całej opozycji (parlamentarnej i pozaparlamentarnej), 

• uruchomienia programu publicystycznego prowadzonego przez ostatniego przywódc  
partii komunistycznej w Polsce Mieczysława Rakowskiego , 

• kampanii programowej przeciwko prezydentowi Warszawy Lechowi Kaczy skiemu w 
zwi zku z popełnionym przez niego błdem w owiadczeniu majtkowym, 
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• marginalizacji w programach informacyjnych relacji z niektórych posiedze Sejmowej 
Komisji ledczej, gdy były szczególnie niekorzystne dla prezesa TVP S.A., 

• nierzetelnej polemiki na antenie z raportem Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, 
dotycz cym powi za  TVP z firm  Lwa Rywina Heritage Films, 

• kampanii propagandowej na rzecz tzw. planu Hausnera w porównaniu ze stosunkiem TVP 
wobec czterech reform rzdu premiera Jerzego Buzka. 

 

10.3 Przykładami skarg, kierowanych przez przedstawicieli administracji publicznej, 
parlamentarzystów, przedstawicieli partii politycznych, zwizków zawodowych, rzeczników 
prasowych s m.in. nastpuj ce interwencje do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji:  

• Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik 
Rz du ds. Osób Niepełnosprawnych Jolanta Banach stwierdziła, e w „Kurierze,” 
nadanym 6 grudnia 2003 roku, mylnie poinformowano telewidzów, i rz d zmniejszył 
kwot  przeznaczon na doywianie uczniów. Przeciwnie, w tym roku rzd ma 
przeznaczy na zasiłki kwoty znacznie wiksze od dotychczasowych. Nadawca przeprosił 
i przyznał, e rzeczywicie była to niekompletna relacja. Poinformował, e kierownictwo 
redakcji zobowizało dziennikarzy do wikszej starannoci w przygotowywaniu 
materiałów do emisji. 

• Wicemarszałek Senatu RP Ryszard Jarzembowski przekazał owiadczenie, złoone 
podczas 50 posiedzenia Senatu RP, przez senatora Jana Szafraca w sprawie audycji 
nadanej w programie TVP S.A., Oddział w Białymstoku. Senator uznał, e nadawca 
nierzetelnie i tendencyjnie przedstawił materiał o wystawie w białostockiej galerii w 
audycji pt.„Pies w sztuce polskiej”. Przewodniczca KRRiT zwróciła nadawcy uwag na 
konieczno  przestrzegania zasad rzetelnoci, bezstronnoci i obiektywizmu.  

• Przewodniczcy sejmowej Komisji Kultury i rodków Przekazu Jerzy Wenderlich 
skierował wystpienie, dotyczce treci, które mog gorszy młodocianych widzów w 
telewizyjnej audycji „Na ywo”. Przewodniczca KRRiT zwróciła nadawcy uwag 
podkrelaj c, e przyzwolenie rodziców na udział dzieci w audycjach nie zwalania z 
obowi zku przestrzegania przepisów art. 18 ustawy o radiofonii i telewizji. 

• Poseł Marek Kuchciski, 11 czerwca 2003 roku, podczas 50 posiedzenia Sejmu RP, w 
czasie dyskusji nad sprawozdaniem z rocznej działalnoci KRRiT przedstawił problem, 
opisany w prasie: „Otó

Ŝ
 w miesię czniku „Film”, w czerwcowym numerze jest 

opublikowany artykuł pt. „Parują ce pienią dze”, w którym mowa jest o tym, 
Ŝ
e Agencja 

Bezpieczeń stwa Wewnę trznego ustaliła, 
Ŝ
e przy produkcji trzech filmów ”Quo vadis”, 

„Wiedź min” i „Przedwioś nie” wyparowało co najmniej 30 mln. zł. Jest to informacja o 
tym, jak Telewizja Polska, podporzą dkowana KRRiT wydaje publiczne pienią dze. Stą d 
moje pytanie do Krajowej Rady: Czy Rada zainteresowała się  tymi informacjami? Co 
Rada zamierza zrobić  w ś wietle opisanego korupcyjnego układu?.... Przewodniczca 
KRRiT otrzymała od prezesa Zarzdu Spółki TVP S.A. informacj, e w tej sprawie 
zostało przeprowadzone postpowanie wyjaniaj ce. Agencja Bezpieczestwa 
Wewn trznego oraz własne jednostki kontrolne spółki badały produkcje filmowe TVP 
Nie stwierdzono nieprawidłowoci w sposobie ich finansowania i w procedurach 
decyzyjnych. 

• Poseł Adam Ołdakowski skierował interpelacj w sprawie powtarzania filmów w 
programach telewizji publicznej. Poseł uwaa, e TVP za mało prezentuje polskich 
nowo ci filmowych. Przewodniczca KRRiT wyjaniła, e ustawa o radiofonii i telewizji 
nie zawiera przepisów, regulujcych kwestie czstotliwo ci emisji powtórek filmów i 
seriali w programach TVP S.A. Praktyka powtarzania emisji filmów i seriali jest 
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stosowana nie tylko w Polsce, ale w równym stopniu wystpuje w mediach 
zagranicznych. Dotyczy nie tylko mediów publicznych, ale powszechnie te  wyst puje w 
programach nadawców koncesjonowanych. Nadajc powtórki filmów fabularnych, 
dokumentalnych, historycznych, osigni  wiatowej i polskiej kinematografii, nadawcy 
kieruj  si  jeszcze jedn wa n  przesłank – dorastaniem kolejnej grupy widzów, 
dotychczas nie majcych mo liwo ci zapoznania si z t  twórczoci . KRRiT otrzymuje 
co roku korespondencj, w której zawarte s wnioski o powtarzanie w programach TVP 
polskiej produkcji filmowej, fabularnej i dokumentalnej.  

• Poseł Marek Jurek, 25 czerwca 2003 roku, podczas 51 posiedzenia Sejmu RP, zło ył 
skarg  dotycz c  520 odcinka telenoweli pt. „Złotopolscy”. W odcinku tym padła 
sugestia, jakoby partia Prawo i Sprawiedliwo /wymieniona z nazwy/, była parti 
przestpców. Przewodniczca KRRiT zwróciła si do nadawcy o zaniechanie stosowania 
przez autorów scenariuszy telenowel, produkowanych przez TVP S.A., praktyk 
polegaj cych na wykorzystywaniu takich odniesie do rzeczywicie istniej cych 
ugrupowa politycznych, które w kontekcie fikcyjnych wydarze mog  by  odczytane 
jako niekorzystne lub nawet obraliwe.  

• Poseł Adam Bielan, rzecznik prasowy Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwo , 
zarzucił nieprzekazanie przez TVP S.A. informacji o konferencji prasowej, 
zorganizowanej 7 grudnia 2003 roku, przez posła Zbigniewa Ziobro. Poseł zaprezentował 
tre  interpelacji do Prezesa Rady Ministrów w obronie p. Boeny Szumielewicz, radcy 
prawnego z Rzdowego Centrum Legislacji, w zwizku z wyjanieniami składanymi 
przed sejmow Komisj  ledcz . Nadawca poinformował, e w audycjach 
informacyjnych sprawa interpelacji byłaby przedstawiona w momencie udzielania posłom 
wyja nie  przez Prezesa Rady Ministrów. Powodem niezamieszczenia relacji było te  
publiczne stwierdzenie ministra Marka Wagnera, e o nieprzyznaniu premii zdecydował 
bezporedni zwierzchnik.  

• Sekretarz Naczelnego Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego 
Stanisław elichowski przekazał do KRRiT kopi wyst pienia do TVP S.A. na temat 
relacji ze spotkania PSL z przedstawicielami samorzdów 13 wrzenia 2003 roku. 
Sekretarz NK PSL zarzucił nierzetelno i brak naleytej starannoci. Nadawca 
przedstawił wyjanienia, w których zapewnił, e dziennikarze działali rzetelnie. 

• Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwoci Marek Jurek skierował wystpienie, dotyczce 
informacji na temat zarobków Lecha Kaczyskiego, Prezydenta Warszawy, przekazanych 
w głównym wydaniu „Wiadomoci” i „Monitorze Wiadomoci”. Nadawca wyjanił, e 
temat owiadcze  maj tkowych znalazł si na antenie TVP1 dlatego, e to włanie 
politycy Prawa i Sprawiedliwoci byli zwolennikami wprowadzenia zmian w ustawie, 
zobowi zuj cej samorzdowców do składania takich owiadcze . Nadawca dodał, e 
podane informacje na temat nieprawidłowego wypełnienia przez Lecha Kaczy skiego 
o wiadczenia majtkowego pochodziły ze stron internetowych Urzdu Miasta 
Stołecznego Warszawy. Przekazane w „Wiadomociach” informacje były te 
przedmiotem rozmowy z L. Kaczyskim, który był gociem „Monitora Wiadomoci” tego 
samego dnia czyli miał moliwo  przedstawienia opinii publicznej swojego stanowiska. 
Przewodniczca KRRiT podkreliła, e Komisja Etyki TVP S.A. nie uznała za błd 
wykorzystania przez redakcj „Wiadomo ci” publikacji prasowych.  

• Były rzecznik prasowy rzdu Michał Tober wystpił z zarzutem, e w audycji 
„Wiadomo ci” z 9 czerwca 2003 roku nadawca dokonał nadinterpretacji słów premiera 
Leszka Millera, cytat: „e zamierza on przenieś ć  centrum koordynacji polityki 
gospodarczej ze struktur ministra finansów do struktur ministra gospodarki”. Opinia 
publiczna mogła błdnie odebra, e premier realizacj naprawy finansów publicznych 



X. Skargi i interwencje 

191 

przenosi do resortu gospodarki. Nadawca nastpnego dnia, w głównym wydaniu 
„Wiadomo ci” zamie cił sprostowanie. 

• Anna Bohdanowicz, rzecznik prasowy Ministra Kultury, przekazała protesty telewidzów 
w sprawie zdjcia z anteny TVP S.A. audycji „Zwyczajni – Niezwyczajni”. W tej sprawie 
były te  skierowane wystpienia do sejmowej Komisji Kultury i rodków Przekazu oraz 
do Marszałka Senatu RP. W audycji ukazywano pozytywne zachowania, mog ce 
stanowi  wzorce w wiadczeniu pomocy i prezentowano postawy prospołeczne. Nadawca 
podkrelił, e systematyczny spadek zainteresowania widzów t audycj  /potwierdzony 
badaniami telemetrycznymi/ przesdził o zako czeniu emisji tego cyklu. Kierownictwo 
Programu I TVP zapowiedziało powrót do podobnej tematyki w innych cyklach.  

• Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarno” KGHM „Polska Mied ” S.A., Oddział 
Zakładowy „Rudna” w Polkowicach, zwróciła si o sprostowanie informacji podanych 
30 padziernika 2003 roku, w audycji pt. „Fakty”, nadanej przez TVP Oddział we 
Wrocławiu. Nadawca poinformował, e głównym tematem relacji była sprawa pobierania 
wynagrodze ze spółki KGHM przez dyrektora Okrgowego Urzdu Górniczego we 
Wrocławiu, nie za wprowadzenie wielozmianowego systemu pracy. Relacja dziennikarza 
OTVP Wrocław była rzetelna i w zwizku z tym nie wyraono zgody na sprostowanie 
informacji. To stanowisko podzieliła Komisja Etyki TVP, do której zwróciła si  Komisja 
Zakładowa NSZZ Solidarno KGHM Polska Mied. 

• Piotr Boro , Przewodniczcy Sejmiku Województwa Małopolskiego, Jacek Majchrowski, 
Prezydent Krakowa, Artur Sikora, Przewodniczcy Komisji Praworzdno ci Rady 
Dzielnicy VII Zwierzyniec w Krakowie skierowali wystpienia w zwi zku ze zdjciem z 
anteny TVP S.A. Oddział w Krakowie, audycji pt. „Kundel bury i kocury”. Uzasadniali 
potrzeb istnienia tej audycji i jej rol w sprawowaniu opieki nad zwierztami. Nadawca 
wyja nił, e emisja audycji została wstrzymana z powodów finansowych, ale cele 
programowe bd  realizowane take w innych audycjach. 

 

10.4 Jednym z głównych tematów minionego roku były wzajemne stosunki pomi dzy 
liderami ycia politycznego a nadawcami publicznymi. Dotyczy to zarówno obecno ci w 
audycjach radiowych i telewizyjnych przedstawicieli sceny politycznej, jak i proporcji ich 
udziału w audycjach, realizowanych zgodnie z art. 23 ustawy o radiofonii i telewizji oraz z 
rozporz dzeniem KRRiT z 24 kwietnia 2003 roku. Emocje polityków wzbudzał problem 
rzetelnoci i bezstronnoci w informowaniu o poszczególnych ugrupowaniach partyjnych w 
mediach publicznych. Oto przykłady wystpie . 

• Przewodniczcy Samoobrony RP Andrzej Lepper w skardze przedstawił zarzuty o 
blokowaniu dostpu Samoobrony RP do publicznych mediów, a w szczególnoci 
niezapraszania liderów Samoobrony RP do audycji „Niedzielny Salon Trójki”. 

• Poseł Adam Bielan, rzecznik prasowy Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwoci 
zło ył skarg  na niedopuszczanie do udziału w telewizyjnej audycji pt. „Go Jedynki” 
przedstawicieli P i S. 

• Prezes Okrgu Mazowieckiego Unii Polityki Realnej Bartosz Wałga i Dariusz Kos, szef 
Biura Prasowego UPR zgłosili protest w sprawie blokowania dostpu UPR do 
publicznych mediów, szczególnie do audycji telewizyjnej „Forum” i radiowej „Debata”. 

• Dyrektor Centrum Monitoringu Wolnoci Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 
Andrzej Krajewski skierował wystpienie, dotyczce lekcewaenia zasad etyki 
dziennikarskiej oraz manipulacji w redagowaniu audycji informacyjnych TVP S.A. 
Zarzuty dotyczyły relacjonowania konferencji organizowanych przez partie, 
stowarzyszenia czy zwizki zawodowe.  
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 Przewodniczca KRRiT przywołujc o wiadczenie Krajowej Rady Radiofonii i 
Telewizji z 10 listopada 1999 roku zwróciła uwag, e decyzje programowe oraz dobór 
materiałów do audycji informacyjnych i publicystycznych musz opiera  si  o obiektywizm, 
do wiadczenie zawodowe i profesjonalizm dziennikarzy. Partykularne cele, zwłaszcza 
polityczne i partyjne, nie mog zniekształca tre ci przekazów informacyjnych. rodowiska 
nadawców dostrzegaj równie  potrzeb ustanowienia standardów, okrelaj cych relacje i 
kontakty polityków z mediami. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie posiada uprawnie 
władczych w tym zakresie i opracowanie praktycznych standardów, szanowanych i 
przestrzeganych przez wszystkie strony, moliwe jest jedynie z udziałem polityków, 
ekspertów, przedstawicieli mediów oraz KRRiT. Przewodniczca KRRiT 9 grudnia 2003 
roku zwróciła si do Przewodniczcego sejmowej Komisji Kultury i rodków Przekazu z 
propozycj  wspólnego wypracowania takich standardów.  

 

10.5 W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła liczba wystpie , dotycz cych wypełniania 
przez TVP S.A. misji nadawcy publicznego. W sprawie zwikszenia liczby godzin nadawania 
audycji, powi conych muzyce powanej i propagowania zasobów kultury narodowej 
wypowiadali si  w li cie otwartym członkowie Zwizku Kompozytorów Polskich. Oto inne 
wyst pienia w sprawach, zwizanych z zadaniami zaliczanymi do misyjnych : 

• Dyrektor naczelny i artystyczny Opery Narodowej Jacek Kaspszyk oraz dyrektorzy scen 
operowych z Bydgoszczy, Szczecina, Wrocławia, Bytomia, Krakowa, Gda ska, Poznania 
i Łodzi zwrócili si  z pro b  o przywrócenie emisji cyklicznego programu pt. „Wokół 
wielkiej sceny”, nadawanego trzy lata temu w programie TVP. W tej samej sprawie 
wyst piły równie : Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków i Polski Teatr Taca. 
Przewodniczca KRRiT zwróciła si do prezesa Zarzdu Spółki TVP S.A. o rozwaenie 
tych wniosków, o wyjtkowo istotnym charakterze dla kultury, złoonych przez 
wybitnych przedstawicieli polskiego wiata muzycznego. 

• Przewodniczca Rady Programowej Fundacji Concert Spiritual Agata Sapiecha zwróciła 
si  o poparcie dla projektu organizacji XII Midzynarodowej Letniej Akademii Muzyki 
Dawnej. Przewodniczca KRRiT zwróciła si do nadawcy o rozwaenie moliwo ci 
rejestracji i emisji tej imprezy. Nadawca zapewnił, e z koncertów Midzynarodowej 
Letniej Akademii Muzyki Dawnej TVP S.A. przygotuje reporta z prezentacj 
najwa niejszych wydarze, a w przyszłym roku zaplanuje transmisj.  

• Przewodniczcy Sekcji Filmu Animowanego Stowarzyszenia Filmowców Polskich Marek 
Serafi ski zwrócił si  o poparcie inicjatywy współfinansowania przez telewizj publiczn  
produkcji filmów animowanych. Nadawca poinformował, e odmowa współfinansowania 
produkcji czsto bardzo interesujcych filmów animowanych ma wyłcznie jedn 
przyczyn  – niewystarczajce mo liwo ci finansowe, którymi TVP S.A. dysponuje na 
wszystkie rodzaje produkcji. 

• Przewodniczcy Koła rodowiskowego w Krakowie, Polskiego Towarzystwa 
Sprawiedliwych Wród Narodów wiata Krzysztof Włodarczyk skierował wystpienie, 
dotycz ce pó nej pory emisji filmu dokumentalnego pt. „Zapomniana Odyseja”. Nadawca 
poinformował, e film „Zapomniana Odyseja” miał swoj premier  17 wrzenia 2001 
roku, na antenie Programu I, o godzinie 20.15. Tego samego dnia, w nastpnych latach 
nadawane s kolejne emisje filmu, zwyczajowo poza pasmami najwyszej ogldalno ci.  

• Re yser Krzysztof Wojciechowski i producent Janusz Lipski przekazali wybrane 
egzemplarze scenariuszy cyklu filmowego pt. „Przestrze – Beata Tyszkiewicz”. 
Planowany cykl filmów opowiada o wielowiekowych powizaniach Rzeczypospolitej 
Polskiej z Europ. Przewodniczca KRRiT przekazała do wiadomoci prezesa TVP 
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otrzymane fragmenty scenariusza filmowego oraz zwróciła si o rozwaenie moliwo ci 
jego wykorzystania w produkcyjnej działalnoci TVP S.A.  

• Prof. dr hab. Stanisław Bylina, dyrektor Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, 
poinformował o inicjatywie stworzenia elektronicznej wersji Polskiego Słownika 
Biograficznego. Przewodniczca KRRiT zwróciła si do prezesa Zarzdu Spółki TVP 
S.A. z wnioskiem o udzielenie pomocy tej inicjatywie oraz przyjła patronat nad tym 
zamierzeniem. 

 

10.6 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji otrzymywała równie skargi, w których 
poruszano problemy dotyczce ochrony dzieci i młodziey przed przemoc, okrucie stwem i 
demoralizacj. Nacisk KRRiT na obowizek przestrzegania przepisów dotyczcych ochrony 
młodocianych w minionym roku wyraał si  z jednej strony poprzez upominanie nadawców, 
naruszajcych przepisy rozporzdzenia KRRiT z 20 listopada 2001 roku, z drugiej poprzez 
patronat KRRiT nad przedsiwzi ciami medialnymi dotyczcymi edukacji i kształtowania 
postaw młodego pokolenia. Przykłady niej wymienionych spraw obrazuj działania KRRiT 
w tym zakresie.  

• Podczas posiedzenia 24 czerwca 2003 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 
wyraziła opini  w zwi zku z listem czytelnika „Rzeczpospolitej”. W artykule pt. Sposób 
uj ę cia „tych” tematów zacytowano wypowied czytelnika, odnoszc  si  do treci 
audycji pt. „Rower Błaeja”: Prowadzą cy magazyn młokos przytacza, 

Ŝ
e tyle a tyle 

procent młodych ludzi przyznaje się  do biseksualnoś ci. A wy? Potwierdzacie tę  zasadę ?, 
Ciekawi jesteś my ilu z was ma za sobą  kontakty seksualne zarówno z przeciwną  jak i z 
własną  płcią ... Młodzi prowadzą cy postanowili zadbać  o bezpieczeń stwo dzieciaków na 
wakacjach: Czekamy na wasze opinie, jak wolicie się  zabezpieczać  pigułką  czy 
prezerwatywą , czy mo

Ŝ
e idziecie na całoś ć . Brawo, brawo! piszecie, 

Ŝ
e najlepiej i pigułką  

i prezerwatywą ! Tak, to bardzo mą dre. Wtedy na pewno nie zaskoczy was 
Ŝ
adna cią Ŝ

a, a 
prezerwatywa dodatkowo uchroni was przed chorobami wenerycznymi. Przewodniczca 
KRRiT skierowała do nadawcy wystpienie, w którym stwierdziła, e w audycjach pt. 
„Rower Bła eja”, poruszano problemy wane dla młodziey, która staje na progu 
dorosłego ycia. Jednake uwaga prowadzcych była bardziej skupiona na informacjach 
o charakterze instruktaowym, za zabrakło akcentów wychowawczych i edukacyjnych. 
Przewodniczca KRRiT zwróciła si o zwi kszenie kontroli i rozwany, odpowiedzialny 
dobór materiałów filmowych szczególnie w czasie, gdy program telewizyjny ogl daj  
dzieci i młodzie. 

• Przewodniczca KRRiT skierowała do nadawcy wystpienie w zwi zku z emisj w czasie 
chronionym, w II Programie TVP filmu pt. „Bellissima”, który zawierał sceny, 
nieprzeznaczone dla młodocianej widowni. 

• W zwi zku z wystpieniem rodziców i opiekunów dotyczcym oferty programowej TVP 
dla najmłodszych, w szczególnoci poziomu filmów nadawanych w „Wieczorynkach”, 
Przewodniczca KRRiT otrzymała zapewnienie nadawcy o zmianie oferty. Nadawca 
przedstawił plany nowego polskiego repertuaru dziecicego, ł cz cego elementy nowoci 
i prezentowania wartoci rodzinnych np. w serialach: „Król Maciu I”, „Ba nie i bajki 
polskie”, „Mi dzy nami bocianami” i „O krasnoludkach i sierotce Marysi” oraz „Bardzo 
przygodowe podróe Kulfona”.  

• Nadmiar wulgaryzmów jzykowych w filmie pt. „To ja złodziej” w reyserii Jacka 
Bromskiego. (emisja 13 wrzenia br. o godz. 20.05 w TV Polonia) uraził telewidzów 
odbieraj cych ten program w kraju. Nadawca wyraził ubolewanie i przekazał 
Przewodniczcej KRRiT zapewnienie, e przekazane uwagi bd  uwzgl dniane w 
projektowaniu koncepcji programowej TV Polonia. W przypadku TV Polonia podjcie 
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decyzji o porze emisji niektórych audycji jest trudne m.in. ze wzgl du na to, e program 
przeznaczony jest głównie dla Polaków za granic, a mamy do czynienia z rónymi 
strefami czasowymi.  

• Prezes Krajowego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Pomoc 
Dzieciom” zwrócił si  o poparcie oprawy medialnej festiwalu organizowanego przez 
Stowarzyszenie II Krajowego Festynu Dzieci „Nadzieja”. Przewodnicz ca KRRiT 
uzgodniła z nadawc sposób relacjonowania wydarze festiwalowych. 

• Wiceprezes Zarzdu Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych 
poinformował o ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzewy Umysł”, organizowanej 
przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych pod patronatem Minister 
Edukacji Narodowej i Sportu. Przewodniczca KRRiT dzi kuj c za t  cenn  inicjatyw  
społeczn, wyraziła poparcie dla działa podj tych przez Stowarzyszenie oraz 
podkreliła, e wł czanie si nadawców do udziału w kampanii, jest szczególnym 
zobowi zaniem społecznym.  

• Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii Piotr Jabło ski zwrócił si  o 
udost pnienie czasu antenowego w TVP dla przedstawiania załoe  kampanii 
antynarkotykowej. Ze wzgldu na społeczny wymiar tej kampanii Przewodniczca 
KRRiT przeprowadziła z Zarzdem TVP S.A. uzgodnienia zwizane z podjciem 
współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

Polskie Radio S.A. oraz regionalne rozgłoś nie Polskiego Radia 

10.7 Liczba skarg dotyczcych audycji emitowanych w programach Polskiego Radia S.A. 
stanowiła ponad 10% korespondencji i jak co roku jest czterokrotnie mniejsza w porównaniu 
z liczb  skarg dotyczcych audycji telewizji publicznej [por. tabela nr 2 i wykres nr 1]. 
Ni ej wymienione sprawy stanowi przykłady skarg jakie były kierowane do Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji.  

•  Słuchaczka z Gdaska zło yła skarg dotycz c  emisji o godz. 11.00 na antenie Radia 
Gda sk S.A. fragmentów powieci Bohumila Hrabala pt. „Obsługiwałem angielskiego 
króla”, który zawierał opisy scen erotycznych. Nadawca przyznał si  do bł du, zapewnił, 
e w przyszłoci odcinki powieci b d  starannie dobierane pod ktem pory emisji. 

•  Poetka Barbara Gruszka - Zych przekazała wystpienie w sprawie naruszenia osobistych 
praw autorskich na antenie Radia Katowice S.A. Nadawca przyznał si do bł du, 
przeprosił autork wierszy. 

•  Na antenie Radia Szczecin S.A. dziennikarz audycji informacyjnej Oddziału TVP S.A. w 
Szczecinie reklamował sklepy meblowe. Przewodniczca KRRiT zwróciła si do 
nadawcy o zaniechanie tej reklamy, co zostało przyjte przez nadawc.  

 

Skargi dotycz ce programów nadawców koncesjonowanych 

 

W roku 2003 r. skargi dotyczce audycji nadawców koncesjonowanych stanowiły 
ponad 13 % wszystkich wystpie  [por. wykres nr 1]. 

 

10.8 Na program rozpowszechniany przez Telewizj TVN sp. z o.o. wpłynły m.in. 
nast puj ce skargi:  



X. Skargi i interwencje 

195 

• Skarga indywidualna właciciela baru, oferujcego potrawy wietnamskiej kuchni, 
dotycz ca audycji „Pod napiciem”. Nadawca podkrelił, e nie generalizował zjawiska 
nielegalnego uboju zwierzt dla potrzeb barów prowadzcych kuchnie orientalne. 
Reporta był zrealizowany i nadany w interesie publicznym. 

• W audycji „Ale plama”, wyemitowanej 23 listopada 2003 roku, do satyrycznego tekstu o 
biopaliwach, jako podkład muzyczny, została wykorzystana melodia pieni „Czerwone 
maki na Monte Cassino”. Przewodniczca KRRiT zwróciła uwag na niestosowno 
u ycia tego utworu w audycji satyrycznej. 

• Starosta Powiatu Wyszkowskiego Justyna Garbarczyk zarzuciła nadawcy, e w audycji 
„Uwaga” ukazano Wyszków jako orodek bezprawia i bezradnoci policji. Nadawca 
podkrelił, e materiał filmowy dotyczcy stanu bezpieczestwa w Wyszkowie, został 
zrealizowany, gdy przed dwoma laty postawiono zarzuty powiza  miejscowej policji ze 
wiatem przestpczym. Dziennikarze TVN chcieli sprawdzi, czy po upływie tego czasu 

stan bezpieczestwa w Wyszkowie poprawił si. Nadawca zapewnił, e wyemitowany 
materiał nie miał na celu zdyskredytowania władz lokalnych. Ponadto zadeklarował, e 
je eli dzi ki działaniom podjtym przez władze, bezpieczestwo mieszkaców Wyszkowa 
poprawi si , to na pewno Telewizja TVN ponownie zajmie si t  spraw, by pokaza 
widzom pozytywny przykład działania samorzdu lokalnego.  

 

10.9 Na program rozpowszechniany przez Telewizj Polsat wpłynły skargi dotyczce 
spraw programowych. Niej wymienione skargi stanowi przykłady takich wystpie . 

• Telewidzowie protestowali przeciwko uywaniu słów wulgarnych oraz ukazywaniu scen, 
zawieraj cych agresj w audycjach „Bar” i „Idol”. Przewodniczca KRRiT skierowała do 
nadawcy upomnienie, w którym stwierdziła, e w audycji adresowanej głównie do 
młodzie y niedopuszczalne jest uywanie słów wulgarnych. W tworzeniu takich audycji 
szczególnie powinna by propagowana kultura jzyka polskiego. 

• Wyst pienie Szymona Niemca, prezesa Zarzdu Mi dzynarodowego Stowarzyszenia 
Gejów i Lesbijek na Rzecz Kultury w Polsce, dotyczce audycji pt. „Homoseksualizm do 
wyleczenia” nadanej 8 czerwca 2003 roku. Nadawca podkrelił, e w reportau nie 
preferowano jakiegokolwiek wiatopogl du, a dyskusja przeprowadzona po jego emisji 
odbyła si  z udziałem przedstawiciela rodowisk homoseksualnych. 

• Wyst pienie indywidualne dotyczce audycji pt. „Na kady temat”, wyemitowanej 16 
grudnia 2003 roku o godz. 13.10, zawierajcej treci nieprzeznaczone dla młodocianej 
widowni. Nadawca przyznał si do popełnionego błdu i zło ył wyrazy ubolewania z 
powodu zaistniałej sytuacji.  

 

10.10 Ni ej omówione sprawy, stanowi przykłady skarg, które KRRiT otrzymała w 
zwi zku z działalnoci  programow pozostałych nadawców koncesjonowanych, zarówno 
radiowych jak i telewizyjnych. 

• Radiosłuchacze z Łomy skierowali skarg, dotycz c  tre ci wulgarnych w audycji 
TWIX, emitowanej na antenie Radia BAB. Przeprowadzono monitoring audycji, a 
nadawca zapewnił, e kierownictwo stacji zwróci uwag prezenterom na potrzeb takiego 
prowadzenia audycji, który uwzgldniałby potrzeby wszystkich potencjalnych słuchaczy. 

• Wiceprzewodniczcy Rady Miejskiej w Tarnowie dr Marek Ciesielczyk przedstawił 
zarzut nierzetelnoci i braku obiektywizmu w audycjach informacyjnych Radia Maks 
po wi conych dodatkom mieszkaniowym. Nadawca wyjanił, e informacja została 
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przygotowana na podstawie wywiadu przeprowadzonego z urzdnikiem tarnowskiego 
magistratu.  

• Mi dzynarodowe Stowarzyszenie Gejów i Lesbijek na Rzecz Kultury w Polsce ILGCN 
skierowało wystpienie dotyczce treci audycji pt. „Stworzeni do miłoci” /emisja w 
Telewizji Trwam, 20 czerwca 2003 roku o godz. 18.00 /. Analiza audycji nie potwierdziła 
zarzutu dyskryminacji osób yj cych w zwi zkach homoseksualnych, natomiast w audycji 
wypowiedziano opini klasyfikuj c  homoseksualizm jako jednostk chorobow, któr  
mo na skutecznie leczy. Tre  wypowiedzi była sprzeczna z decyzjami wiatowej 
Organizacji Zdrowia (WHO), co podkreliła Przewodniczca KRRiT w wystpieniu do 
nadawcy. 

• Dyrektor O rodka Informacji rodowisk Kobiecych Agnieszka Grzybek skierowała 
protest dotyczcy tre ci nadawanych w Radiu 94 FM. Monitoring wykazał, e treci 
b d ce przedmiotem skargi wystpowały, w ró nym nasileniu, w wielu audycjach 
tworz cych program Radia 94 FM. Kobiety na antenie radia oceniane były przez pryzmat 
płci, co wiadczy o dyskryminacyjnym i obraliwym traktowaniu ich w programie. 
Przewodniczca KRRiT skierowała do nadawcy wystpienie uwzgldniaj ce wyniki 
monitoringu. 

 

Zorganizowane protesty 

 

10.11 Poni sze wystpienia stanowi przykłady kierowanych do Krajowej Rady Radiofonii i 
Telewizji skarg i protestów wnoszonych przez zorganizowane grupy obywateli.  

• Skargi telewidzów z Poznania i okolic, dotyczce braku moliwo ci odbioru 
telewizyjnego programu regionalnego, po zmianie lokalizacji stacji nadaj cej. Zmiana 
lokalizacji była zwi zana z podwyszeniem mocy promieniowanej z 1 kW do 200 kW. 
Zmiana lokalizacji nadajnika z jednoczesnym zwikszeniem mocy promieniowanej była 
uzasadniona, bowiem zwikszyła liczb  potencjalnych odbiorców z 887 tys. do 2818 tys. 
W wielu przypadkach odbiór mona poprawi poprzez zainstalowanie nowej anteny, 
skierowanej na nowy nadajnik.  

• Skargi 1542 mieszkaców parafii Najwi tszego Serca Pana Jezusa dotyczce audycji z 
cyklu „Interwencja”, wyemitowanej 30 grudnia 2003 roku, w programie Telewizji Polsat. 
Tematem tego reportau były okolicznoci zwi zane z rozbudow cmentarza w 
Aleksandrowie. Przeprowadzone postpowanie wykazało, e w audycji nie dochowano 
zasad rzetelnoci i obiektywizmu, na co zwróciła uwag Przewodniczca KRRiT w 
wyst pieniu skierowanym do nadawcy. 

• Ponad pi dziesi t wyst pie  indywidualnych oraz wystpienia redakcji czasopism „Jezus 
yje” i „Słu ba yciu” w zwi zku z przeprowadzonym w „Wiadomociach” 

telewizyjnych sondaem na temat potrzeby zmiany ustawy o planowaniu rodziny. 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydała stanowisko w sprawie przeprowadzania 
sonday SMS-owych audiotele w audycjach informacyjnych, emitowanych w programach 
TVP S.A. W stanowisku tym zawarto wezwanie do kierowania si przez nadawców 
publicznych odpowiedzialnoci  za słowo, do rzetelnego ukazywania całej rónorodnoci 
wydarze  i zjawisk oraz do zaniechania uywania sonday SMS-owych audiotele w 
audycjach informacyjnych. 
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Zestawienie danych statystycznych dotyczcych wniosków, skarg i opinii przekazanych 
w 2003 roku do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 

 

10.12 Wykres nr 1 i tabela nr 1 wskazuj na podział wystpie  ze wzgl du na kategori 
podmiotów działajcych na rynku mediów. Dominujc  pozycj  w ród podmiotów rynku 
mediów, w korespondencji zajmuj media publiczne. Wystpienia dotyczce TVP S.A., PR 
S.A. i rozgłoni regionalnych radia publicznego stanowi niemal 50%. 

 Tabela nr 2 ukazuje charakterystyk wyst pie  dotycz cych audycji publicystycznych 
i informacyjnych w rozrónieniu na rodzaje nadawców. Z zestawienia wynika, e 35% 
korespondencji dotyczyło tych audycji. Znacznie wicej skarg – 87% dotyczyło audycji 
informacyjnych mediów publicznych, podczas gdy 12% - nadawców koncesjonowanych. 

 Charakterystyk autorów listów obrazuj wykresy nr 2 i 3. Wynika z nich, e około 
2/3 korespondencji skierowały osoby indywidualne, niemal 25% korespondencji stanowiły 
wyst pienia od instytucji, organizacji społecznych, stowarzysze. Prawie 90% listów to 
skargi, opinie i wnioski. 

 Tematyk  wyst pie  obrazuje wykres nr 4. Około 40% stanowi listy odnoszce si  
do treci audycji i oferty programowej, konkursów telewizyjnych oraz reklam. Znaczc  
cz  korespondencji, ponad 1/5 wystpie , stanowiły listy w sprawie opłat 
abonamentowych, ponad 10% korespondencji dotyczyło problemów z korzystaniem z 
platform cyfrowych Cyfra+ oraz Polsat Cyfrowy. 

 

Tabela 1  

LP. Podział wyst pie  kierowanych, ze wzgldu na kategori  podmiotów 
działaj cych na rynku mediów audiowizualnych 

Udział 
procentowy 

1 TVP S.A. 33,47% 
2 Oddziały TVP S.A. 4,76% 
3 Polskie Radio S.A. Program 1,2,3,4 8,07% 
4 Rozgło nie regionalne polskiego radia 2,65% 
5 Koncesjonowani nadawcy telewizyjni (programy naziemne i satelitarne) 10,58% 
6 Koncesjonowani nadawcy radiowi 3,04% 
7 Operatorzy telewizji kablowej i platform cyfrowych 17,33% 
8 Radio i telewizja - ogólnie 20,11% 
 Razem 100% 
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Wykres 1 
Podział wyst pie  kierowanych ze wzgldu na kategori  podmiotów  

działaj cych na rynku mediów audiowizualnych 
 

TVP S.A.
33,47%

Radio i telewizja - 
ogólnie
20,11%

Operatorzy 
telewizji kablowej 

i platform 
cyfrowych

17,33%

Koncesjonowani 
nadawcy radiowi

3,04%

Oddziały TVP 
S.A.

4,76%

Polskie Radio S.A. 
Program 1, 2, 3, 4

8,07%Rozgło nie 
regionalne

2,65%

Koncesjonowani 
nadawcy 

telewizyjni 
(programy 
naziemne i 
satelitarne)

10,58%

 
 
 
 
 

Tabela 2 

Lp. Wnioski, skargi i opinie dotycz ce audycji publicystycznych, informacyjnych i innych Suma 
TVP S.A. 42% W mediach 

publicznych PR S.A. 17% 
59% 

Programy telewizyjne 13% W mediach 
koncesjonowanych Programy radiowe 7% 

20% 

Radio i telewizja-ogólnie 21% 21% 

1 Audycje publicystyczne 

 100% 100% 

25% 

TVP S.A. 60% W mediach 
publicznych PR S.A. 28% 

87,50% 

Programy telewizyjne 7% W mediach 
koncesjonowanych Programy radiowe 5% 

12,50% 

2 Audycje informacyjne 

 100% 100% 

10% 

3 Inne  65% 
RAZEM 100% 
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Wykres 2 

Autorzy listów 

Listy od instytucji 
pa stwowych

10%

Listy od orgnizacji 
spolecznych, 

stowarzysze, etc
14%

Listy zbiorowe
3%

Listy 
indywidualne od 
osób prywatnych

73%

 
 
Wykres 3 

Charakter listów 
 

 Pro by (o patronat 
medialny, 

nagło nienie 
sprawy, pomoc w 

sprawach 
osobistych)

5,5%
O wiadczenia, 

interpelacje, listy 
otwarte, etc.

2,9%
Skargi, opinie, 

wnioski dot. m.in.. 
interpretacji 

obowi zuj cych 
przepisów

89,2%

Inne 
(pozdrowienia, 

gratulacje, 
yczenia, 

inwektywy)
2,4%
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Tabela 3 

Lp Tematyka poruszana w korespondencji do KRRiT w roku 2003 Udział 
procentowy 

1 Tre  audycji (zawarto , sposób prezentacji problemu, sposób prowadzenia audycji 
przez dziennikarzy) 26% 

2 Oferta programowa nadawców (ramówka, postulaty programowe) 12,21% 
3 Reklama (tre  i ilo ) 1,73% 
4 Konkursy organizowane przez nadawców (audiotele, teleturnieje) 0,41% 
5 Opinie na temat monitoringu Radia Maryja 5,61% 
6 Abonament rtv (pytania dotyczce zwolnie  z opłat abonamentowych, pytania dotyczce 

uprawnie  do zwolnienia z opłat abonamentowych przez kombatantów) 21,12% 

7 TV Kablowa (oferta programowa, pakietyzacja programów, problemy wynikaj ce z 
zawartych umów cywilnoprawnych) 6,60% 

8 Sprawy techniczne (zakłócenia, brak zasigu programów) 11,80% 
9 Platformy cyfrowe (Polsat Cyfrowy, Cyfra+) 3,96% 

10 Naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich, sprawy pracownicze  1,57% 
11 Nie w kompetencji (sprawy nalece do kompetencji innych urzdów i instytucji,  

opinie na temat sytuacji społecznej, gospodarczej i politycznej kraju) 7,92% 

 Suma 100% 
 

Wykres 4  

Tematyka poruszana w korespondencji do KRRiT w 2003 roku 

Platformy cyfrowe 
3,96%

Naruszenie dóbr 
osobistych, praw 

autorskich, sprawy 
pracownicze 

1,57%

Nie w kompetencji 
7,92%

Sprawy Techniczne 
11,80%

TV Kablowa 
6,60%

Abonament rtv 
21,12%

Konkursy 
organizowane przez 

nadawców
0,41%

Opinie na temat 
monitoringu Radia 

Maryja
5,61%

Reklama 
1,73%

Oferta programowa 
nadawców

12,21%

Treś ć  audycji 
27,06%
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XI. BUD ET  KRAJOWEJ  RADY  RADIOFONII  I  TELEWIZJI  
 

 
11.1 Z bud etu pastwa pokrywane jest 100 % wydatków zwizanych z działalnoci  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz jej Biura jako aparatu wykonawczego.  

 

11.2 Projekt planu zatrudnienia, dochodów i wydatków budetowych Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji na 2003 rok zakładał rednioroczne zatrudnienie w wysokoci 163 
etatów, w tym w rozdziale 75195 „Gospodarstwo pomocnicze” – 2 etaty kalkulacyjne, 
dochody na poziomie 2 896 tys. zł oraz łczne wydatki w wysokoci 22 794 tys. zł. Wydatki 
maj tkowe zaplanowane zostały w kwocie 1 379 tys. zł, tj. ok. 6% wydatków ogółem. 

Z uwagi na zmian niektórych załoe  stanowicych podstaw kalkulacji dochodów i 
wydatków budetu pastwa w projekcie planu na 2003 rok, w tym w zakresie zmniejszenia 
redniorocznego wskanika wynagrodze w pa stwowej sferze budetowej, po 

przeprowadzeniu analizy projektu budetu KRRiT na 2003 rok oraz uwzgldnieniu wydatków 
zwi zanych z integracj europejsk w sierpniu 2002 roku dokonano zmniejszenia w projekcie 
wydatków budetowych do kwoty 22 709 tys. zł. 

W zwi zku z decyzj Rady Ministrów, m.in. o utrzymaniu w 2003 roku 
redniorocznego wskanika wzrostu wynagrodze w pa stwowej sferze budetowej na 

poziomie 104 %, we wrzeniu 2002 roku przesłany został do Ministerstwa Finansów 
skorygowany projekt planu wydatków budetowych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na 
2003 rok na łczn  kwot  22 709 tys. zł. 

W projekcie planu na 2003 rok przewidziano do obsługi Programu Media Plus 
powołanie od 1 stycznia 2003 roku gospodarstwa pomocniczego pod nazw „Biuro 
Współpracy z Programem Media – Media Desk Polska”, zwane Media Desk. Z budetu 
pa stwa dla gospodarstwa przewidziana została dotacja w kwocie 12 tys. zł na pierwsze 
wyposaenie w rodki obrotowe. Roczny budet gospodarstwa pomocniczego Media Desk 
zaplanowano w kwocie 134 tys. euro, finansowany po 50%, z budetu pastwa i z Komisji 
Europejskiej. 

W rz dowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz zmianie 
innych ustaw zaproponowano powołanie w drodze ustawowej rodka specjalnego. Krajowa 
Rada w projekcie planu na 2003 rok przedłoyła projekt planu finansowego rodka 
specjalnego, którego przychodem było 5% kwoty wpływów uzyskanych przez KRRiT z 
tytułu opłat koncesyjnych. 
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Ze rodków specjalnych,  planowane były płatnoci z tytułu finansowania: 
 

• szkole  i podnoszenia kwalifikacji pracowników 
Biura KRRiT 

- 45 tys. zł 

• zakupu sprztu komputerowegowraz z 
oprogramowaniem dla KRRiT 

- 100 tys. zł 

 

W trakcie prac planistycznych Parlament, w porównaniu do zgłoszenia KRRiT, 
dokonał zmniejszenia poziomu wydatków budetowych w rozdziale 75 101 na łczn  kwot  
2 150 tys. zł, z tego: 

 

•  wydatki bie ce - 
 

•  wydatki maj tkowe - 650 tys. zł (30,2%) 

 

Ponadto, w trakcie prac nad ustaw bud etow  na 2003 rok przyjto, e od rodków 
specjalnych, gromadzonych na podstawie odrbnych ustaw przez pastwowe jednostki 
bud etowe, dokonuje si wpłaty do budetu pastwa w wysokoci 5% planowanych 
wpływów. Kwota wpływów ze rodka specjalnego okrelona została w wysokoci 7 tys. zł.  

 

11.3 W ustawie budetowej na 2003 rok poziom łcznych wydatków Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji ustalony został w kwocie 20 559 tys. zł, z tego: 

1) w rozdziale 75101 – Urzdy naczelnych organów 
władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 

 
- 

 
20 517 tys. zł (99,80%) 

 z tego:   
 • wiadczenia na rzecz osób fizycznych - 692 tys. zł 
 • wydatki bie ce jednostek budetowych - 19 116 tys. zł 
 • wydatki maj tkowe - 709 tys. zł 

2) w rozdziale 75195 – Pozostała działalno - 30 tys. zł (tj. 0,15%) 
 z tego:   
 wydatki bie ce jednostek budetowych - 30 tys. zł 

3) w rozdziale 75197 – Gospodarstwo pomocnicze - 12 tys. zł (tj. 0,05 %) 
 z tego:   
 dotacje i subwencje - 12 tys. zł 

 

rednioroczne zatrudnienie w Biurze KRRiT okrelone zostało na poziomie 151 
etatów kalkulacyjnych, a w gospodarstwie pomocniczym „Biuro Współpracy z Programem 
Media – Media Desk Polska” na poziomie 2 etatów. 

Po ogłoszeniu ustawy budetowej na 2003 rok, zgodnie z przepisami ustawy o 
finansach publicznych, został opracowany układ wykonawczy dochodów i wydatków 
bud etowych KRRiT. 

 W styczniu 2003 roku Przewodniczcy KRRiT przekazał Ministrowi Finansów 
skorygowany harmonogram realizacji dochodów i wydatków Krajowej Rady w 2003 roku.  

 

11.4 W planie finansowym dochodów i wydatków budetowych KRRiT na 2003 rok 
uwzgl dniono: 
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1. dochody budetowe, w kwocie ogółem   - 2 903 tys. zł 

2. rednioroczne zatrudnienie na poziomie    - 161 etatów kalkulacyjnych  

3. stan zatrudnienia na dzie 31.12.2003 roku   - 161 etatów, 

4. wydatki bud etowe, w kwocie ogółem   - 20 559 tys. zł 

z tego: 

• dotacje i subwencje 12  tys. zł 

• wiadczenia na rzecz osób fizycznych 632  tys. zł 

• wydatki bie ce  19 206  tys. zł 

• wydatki inwestycyjne  709  tys. zł 

Realizacja dochodów i wydatków budetowych w ubiegłym roku analizowana była 
kwartalnie, a plan wydatków budetowych był dostosowywany do potrzeb wynikajcych ze 
zmieniaj cych si  zada  i ulegał korektom spowodowanym przeniesieniem rodków 
pomi dzy paragrafami wydatków na podstawie decyzji Przewodniczcej KRRiT.  

  W 2003 roku decyzj Przewodniczcej KRRiT zostały zablokowane w budecie 
KRRiT i zgłoszone Ministrowi Finansów wolne rodki w ł cznej kwocie 4 105 zł, powstałe w 
zwi zku z niewykonaniem wynagrodze osobowych dla trzech byłych członków KRRiT. 

 

11.5 W rozporzdzeniu Rady Ministrów z 11 grudnia 2003 roku w sprawie wydatków 
bud etu pastwa, które w 2003 roku nie wygasaj z upływem roku budetowego 
uwzgl dniono wydatki na łczn  kwot  593 tys. zł na realizacj nastpuj cych zada: 

• zakup centrali telefonicznej  

z terminem realizacji  

do 31 stycznia 2004 roku, w kwocie 71 tys. zł 

• przeprowadzenie bada dotycz cych oczekiwa  

i preferencji odbiorców pod adresem programów  

radiowych i telewizyjnych  stacji publicznych i komercyjnych 

w terminie do 31 marca 2004 roku, w kwocie 90 tys. zł 

 oraz 

• realizacja zakupu sprztu komputerowego  

oraz oprogramowania zgodnie z  umow twinningow   

(w ramach projektu Phare),   

współfinansowanego przez stron polsk  i unijn , 

z terminem realizacji do 30 kwietnia 2004 roku, w kwocie 432 tys. zł 

 

rodki, które nie wygasły z upływem 2003 roku (i wykorzystane bd  w 2004 roku) 
stanowiły 2,88% kwoty wydatków budetowych okrelonych dla KRRiT w ustawie 
bud etowej na 2003 rok (20 559 tys. zł). 

 

11.6  Plan dochodów budetowych KRRiT na 2003 rok został okrelony w kwocie 
2 903 tys. zł i obejmował przede wszystkim dochody uzyskane z:  
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1) wpływów z opłat za koncesje radiowe i telewizyjne 
(ponowne udzielenie, rozszerzenie lub zmiany) 

- 2 290 tys. zł (78,9%)

2) wpływów z ró nych opłat,  
w tym:  

- 475 tys. zł (16,4%)

wpisów do rejestru telewizji kablowych (475 tys. zł)  
 
  Ponadto w planie dochodów uwzgldnione zostały wpływy w kwocie 138 tys. zł z 
tytułu:  
1) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  - 90 tys. zł
2) wpłat ze sprzeday składników majtkowych - 40 tys. zł
3) wpłat do budetu ze rodków specjalnych  - 7 tys. zł
4) wpłat z ró nych dochodów,  

w tym:  - 1 tys. zł
       z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zada 
       okrelonych przepisami prawa (1 tys. zł) 

W trakcie realizacji dochodów budetowych KRRiT w 2003 roku planowane wpływy 
w 2003 roku za ponowne udzielenie koncesji radiowych oraz z tytułu opłat naliczonych za ju 
wydane decyzje koncesyjne, jak równie z tytułu rejestracji programów rozprowadzanych w 
sieciach kablowych wzrosły z kwoty 2 765 tys. zł do łcznej kwoty 4 000 tys. zł, tj. o 44,7%, 
o czym Przewodniczca KRRiT poinformowała Ministra Finansów. 

 

11.7 W 2003 roku zrealizowane dochody wyniosły 6 233,5 tys. zł, to jest o 114,7 %  wy ej 
ponad kwot przyj t  w ustawie budetowej. 

Na ł czn  kwot  uzyskanych dochodów budetowych złoyły si  wpływy z tytułu: 

1) opłat za koncesje radiowe i telewizyjne 
(ponowne udzielenie, rozszerzenie lub zmiany) 

- 4 988,3 tys. zł

2) wpłat z ró nych opłat - 489,0 tys. zł
3) wpłat ze sprzeday składników majtkowych - 0,1 tys. zł

4) wpłat z ró nych dochodów - 28,0 tys. zł
5) pozostałych dochodów,  

z tego: 
- 728,1 tys. zł

• kary za naruszenie przepisów ustawy o radiofonii i 
telewizji 

- 562,0 tys. zł

• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 
opłat oraz pozostałe odsetki 

- 166,1 tys. zł

 

11.8 W 2003 roku nie zostały zrealizowane planowane dochody z tytułu: 

• wpływów ze sprzeday 2 wyeksploatowanych samochodów słubowych (na kwot 40 tys. 
zł), z powodu niezłoenia w terminie adnej oferty w przetargu ogłoszonym przez KRRiT 
w grudniu 2003 roku, 

• wpłat do budetu ze rodków specjalnych, poniewa w zwi zku z decyzj rz du o 
wycofaniu w lipcu 2003 roku nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji nie było 
formalnej podstawy do utworzenia rodka specjalnego (kwota 7 tys. zł dochodów nie była 
zrealizowana w 2003 roku). 

Zaległo ci w opłatach za udzielone przez KRRiT koncesje radiowe i telewizyjne 
(ł cznie z odsetkami i kosztami upomnie) wyniosły na dzie 31grudnia 2003 roku – 
475 236 zł.  
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Ponadto zaległoci z tytułu kar za naruszenie przepisów ustawy o radiofonii i telewizji 
(wraz z odsetkami od tych kar i kosztami upomnie) wyniosły na dzie 31 grudnia 2003 roku  
– blisko 222 702 zł. 

 

11.9  W 2003 roku rednioroczne zatrudnienie w KRRiT (bez gospodarstwa pomocniczego 
Media Desk) zrealizowane zostało na poziomie 156,33 etatu kalkulacyjnego. Przyj ty w 
planie finansowym KRRiT stan zatrudnienia na 31 grudnia ubiegłego roku na poziomie 161 
etatów, wykonany został w wysokoci 157,63 etatów (tj. w 97,9 %), z tego: 

1) Członkowie KRRiT        9,00 etatów 

2) Biuro KRRiT  148,63 etatów 

z tego na stanowiskach: 

• urz dniczych       144,13 etatów 

• robotniczych i obsługi      4,50 etatów 

 

Kadra kierownicza Biura KRRiT na dzie 31 grudnia 2003 roku wynosiła 22 osoby 
stanowi c 14,8 % stanu ogółem pracowników i obejmowała: 

• dyrektora Biura KRRiT        - 1 etat 

• dyrektorów departamentów     - 10 etatów 

• wicedyrektorów departamentów    - 10 etatów 

• kierownika samodzielnego zespołu    - 1 etat 

 

11.10  rednie miesiczne wynagrodzenie osobowe członków KRRiT w 2003 roku wyniosło 
13 073,8 zł i uległo zmniejszeniu o 1,7% w porównaniu do 2002 roku (13 305,5 zł) . 

rednie miesiczne wynagrodzenie osobowe pracowników Biura KRRiT w 2003 roku 
wyniosło 4 598,5 zł, tj. o 0,8 % wicej w porównaniu do 2002 roku (4 561,3 zł).  

 

11.11  Wydatki bud etowe zrealizowane w 2003 roku wyniosły ogółem 19 826,9 tys. zł, to 
jest  96,44% budetu rocznego okrelonego w ustawie budetowej (20 559 tys. zł). Wydatki te 
stanowiły 96,46% planu pomniejszonego o kwot 4 105 zł (rodki zablokowane przez 
Przewodniczcego KRRiT i zgłoszone w trakcie ubiegłego roku do Ministra Finansów w celu 
ich zagospodarowania).  

Jednoczenie wydatki te stanowiły 99,32% planu pomniejszonego o ww. rodki 
zablokowane oraz rodki uj te w rozporzdzeniu Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 
roku w sprawie wydatków budetu pastwa, które w 2003 roku nie wygasaj z upływem roku 
bud etowego (19 962 tys. zł). 

Na kwot  19 826,9 tys. zł (w 2002 roku – 18 862,9 tys. zł) złoyły si  wydatki 
poniesione w: 

1) rozdziale 75101  - 19 787,9 tys. zł 
  (18 835,7 tys. zł w 2002 r.) 
z tego:   
• wydatki na wiadczenia na rzecz osób fizycznych  - 488,9 tys. zł 
• wydatki bie ce jednostek budetowych - 19 093,7 tys. zł 
• wydatki maj tkowe  - 205,3 tys. zł 
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2) rozdziale 75195  - 27,0 tys. zł 
  (27,2 tys. zł w 2002 r.) 
z tego:   
• wydatki bie ce  - 27,0 tys. zł 

3) rozdziale 75197 - 12,0 tys. zł 

  (0,0 tys. zł w 2002 r.) 
z tego:   
• dotacje i subwencje  - 12,0 tys. zł 

 

Realizacj  wydatków budetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia ponisze 
zestawienie: 

w tys. zł 

TRE  plan wg 
ustawy 

plan po 
zmianach 

wykonanie  kol. 4:2 kol. 4:3 

1. 2. 3.  4. 5. 6. 

WYDATKI BUD ś ETOWE - OGÓŁEM 20 559,0 20 559,0  19 826,9 96,44% 96,44% 

1. rozdział 75101 "Urzę dy naczelnych organów władzy 
pań stwowej, kontroli i ochrony prawa" 20 517,0 20 517,0  19 787,9 96,45% 96,45% 

a) działalnoś ć  podstawowa 18 100,0 17 639,7  17 399,3 96,13% 98,64% 

b) dział. zwią zana z Integracją  z Unią  Europejską  2 417,0 2 877,4  2 388,6 98,82% 83,01% 

A. WYDATKI BIE ś Ą CE 19 808,0 19 808,0  19 582,6 98,86% 98,86% 

1/ Ś wiadczenia na rzecz osób fizycznych 692,0 509,4  488,9 70,65% 95,98% 

a) działalnoś ć  podstawowa 642,0 474,4  454,4 70,78% 95,79% 

b) dział. zwią zana z Integracją  z Unią  Europejską  50,0 35,0  34,5 69,00% 98,57% 

§ 3020 Nagrody i inne wydatki osobowe nie zaliczane do 
wynagrodzeń   102,0 117,0  107,8 105,69% 92,14% 

RóŜ ne wydatki na rzecz osób fizycznych 582,0 381,0  369,7 63,52% 97,03% 

§ 3030 RóŜ ne wydatki na rzecz osób fizycznych - 
działalnoś ć  podstawowa 

532,0 346,0  335,2 63,01% 96,88% 

§ 3032 RóŜ ne wydatki na rzecz osób fizycznych - dział. 
zwią zana z Integracją  z Unią  Europejską  

50,0 35,0  34,5 69,00% 98,57% 

§ 3110 Ś wiadczenia społeczne 8,0 11,4  11,4 142,50% 100,18% 

2/ Wydatki bieŜ ą ce jednostek budŜ etowych 19 116,0 19 298,6  19 093,7 99,88% 98,94% 

a) działalnoś ć  podstawowa 16 749,0 16 916,3  16 767,0 100,11% 99,12% 

b) dział. zwią zana z Integracją  z Unią  Europejską  2 367,0 2 382,4  2 326,7 98,30% 97,66% 

§ 4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 632,0 9 632,0 x/ 9 628,3 99,96% 99,96% 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla 
pracowników sfery  budŜ etowej 676,0 676,0  676,0 100,00% 100,00% 

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 510,0 1 444,2 x/ 1 442,1 95,50% 99,86% 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 249,0 248,8 x/ 247,6 99,44% 99,52% 

§ 4140 Wpłaty na PFRON 1,0 0,7  0,0 0,00% 0,00% 

Zakup materiałów i wyposaŜ enia 687,0 850,2  845,5 123,07% 99,45% 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposaŜ enia - działalnoś ć  
podstawowa 

682,0 848,4  844,6 123,84% 99,55% 
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§ 4217 Zakup materiałów i wyposaŜ enia - dział. zwią zana 
z Integracją  z Unią  Europejską  

5,0 1,8  0,9 18,00% 51,43% 

§ 4260 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 
ksią Ŝ ek 0,0 17,0  16,9 x 99,71% 

§ 4240 Zakup energii 67,0 63,1  63,1 94,18% 100,00% 

§ 4270 Zakup usług remontowych 220,0 243,6  243,5 110,68% 99,96% 

§ 4280  Zakup usług zdrowotnych 50,0 50,1  50,1 100,20% 100,08% 

Zakup usług pozostałych 3 557,0 3 502,4  3 359,5 94,45% 95,92% 

§ 4300 Zakup usług pozostałych - działalnoś ć  
podstawowa 

3 069,0 3 101,1 y/ 2 984,7 97,25% 96,25% 

§ 4302 Zakup usług pozostałych - dział. zwią zana z 
Integracją  z Unią  Europejską  

478,0 396,3  370,4 77,49% 93,46% 

§ 4307 Zakup usług pozostałych - dział. zwią zana z 
Integracją  z Unią  Europejską  

10,0 5,0  4,4 44,00% 88,00% 

§ 4410 PodróŜ e słuŜ bowe krajowe 72,0 96,0  94,6 131,39% 98,54% 

PodróŜ e słuŜ bowe zagraniczne 320,0 363,4  331,0 103,44% 91,08% 

§ 4420 PodróŜ e słuŜ bowe zagraniczne - działalnoś ć  
podstawowa 

90,0 84,0  79,7 88,56% 94,88% 

§ 4422 PodróŜ e słuŜ bowe zagraniczne - dział. zwią zana z 
Integracją  z Unią  Europejską  

230,0 279,4  251,3 109,26% 89,94% 

RóŜ ne opłaty i składki 123,0 94,0  87,8 71,38% 93,40% 

§ 4430 RóŜ ne opłaty i składki - działalnoś ć  podstawowa 123,0 92,0  85,9 69,84% 93,37% 

§ 4432 RóŜ ne opłaty i składki - dział. zwią zana z 
Integracją  z Unią  Europejską  

0,0 2,0  1,9 x 95,00% 

§ 4440 Odpisy na ZFSS 106,0 110,8  110,8 104,53% 99,97% 

§ 4480 Podatek od nieruchomoś ci 5,0 4,2  4,2 84,00% 100,00% 

Składki do organizacji mię dzynarodowych 1 760,0 1 819,5  1 813,4 103,03% 99,66% 

§ 4540 Składki do organizacji mię dzynarodowych - 
działalnoś ć  podstawowa 

116,0 121,6  115,6 99,66% 95,07% 

§ 4547 Składki do organizacji mię dzynarodowych - dział. 
zwią zana z Integracją  z Unią  Europejską  

1 644,0 1 697,9  1 697,8 103,27% 99,99% 

§ 4610 Koszty postę powania są dowego i prokuratorskiego 0,0 1,8  1,8 x! 99,72% 

§ 4710 Fundusz dyspozycyjny 81,0 81,0  77,5 95,68% 95,68% 

B. WYDATKI MAJĄ TKOWE 709,0 709,0  205,3 28,96% 28,96% 

a) działalnoś ć  podstawowa 709,0 249,0  177,9 25,09% 71,45% 

b) dział. zwią zana z Integracją  z Unią  Europejską  0,0 460,0  27,4 x 5,96% 

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜ etowych 709,0 709,0  205,3 28,96% 28,96% 

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜ etowych 
- działalnoś ć  podstawowa 

709,0 249,0 z/ 177,9 25,09% 71,45% 

§ 6062 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜ etowych 
- dział. zwią zana z Integracją  z Unią  Europejską  

0,0 460,0 v/ 27,4 x 5,96% 

2. rozdział 75195 "Pozostała działalnoś ć " - wydatki 
bieŜ ą ce 30,0 30,0  27,0 90,00% 90,00% 

§ 4210 zakup materiałów i wyposaŜ enia 0,0 27,0  27,0 x 100,00% 

§ 4300 zakup usług pozostałych 30,0 3,0  0,0 0,00% 0,00% 

3. rozdział 75197 "Gospodarstwo pomocnicze" - 
dotacje i subwencje 12,0 12,0  12,0 100,00% 100,00% 

§ 2422 dotacja z budŜ etu na pierwsze wyposaŜ enie w ś rodki obrotowe 
12,0 12,0  12,0 100,00% 100,00% 

x/ w tym zablokowane ś rodki decyzją  Przewodniczą cej KRRiT z dnia 14 listopada 2003 roku łą czną  kwotę  4.105 zł   
y/ w tym ś rodki w kwocie 90 tys. zł, zgłoszone przez Przewodniczą cą  KRRiT do Ministerstwa Finansów  
z/ w tym ś rodki w kwocie 71 tys. zł, zgłoszone przez Przewodniczą cą  KRRiT do Ministerstwa Finansów  
v/ w tym ś rodki w kwocie 432 tys. zł, zgłoszone przez Przewodniczą cą  KRRiT do Ministerstwa Finansów  
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11.12 W 2003 roku Ministerstwo Finansów przekazało KRRiT rodki finansowe w łcznej 
kwocie 19 933 tys. zł. W dniu 15 stycznia 2004 roku zostały zwrócone do Ministerstwa 
Finansów niewykorzystane rodki w kwocie około 106,1 tys. zł. Na kwot t  zło yły si  
rodki zabezpieczone na wydatki z tytułu przede wszystkim nastpuj cych zada: 

1) podró y słu bowych zagranicznych w łcznej kwocie 32,4 tys. zł 

2) szkole  pracowników (w ramach działalnoci  

integracyjnej KRRiT) w kwocie 19,3 tys. zł 

3) usług informatycznych w kwocie 16,5 tys. zł 

4) organizacji konferencji i tłumacze w ł cznej kwocie 13,6 tys. zł 

5) umów zlece z osobami fizycznymi 10,8 tys. zł 

6) nagród w konkursach 7,9 tys. zł 

 

 

 

Przewodniczca KRRiT 

 

dr hab. Danuta Waniek 

 

Warszawa, 24 marca 2004 roku 
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