
STANOWISKO 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  

z 18 stycznia 2005 roku 
w sprawie upowszechniania przez nadawców informacji, dotyczących działalności organizacji 

pożytku publicznego 
 
 

Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2004 roku pozwalają podatnikom na przekazywanie 1% 
należnego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Rozwiązanie to, odwołujące 
się do świadomej decyzji każdego obywatela - płatnika podatku od osób fizycznych  - stanowi jedną z 
ważnych form finansowania  działalności  służącej dobru wspólnemu, a jednocześnie sprzyja 
szerokiemu zaangażowaniu w taka działalność. 

Informowanie o tej możliwości, nowej w polskim systemie prawnym, stanowi ważny element 
edukacji obywatelskiej,  której upowszechnianie jest ustawowym obowiązkiem radiofonii i telewizji.  

 
Przypominając o tym obowiązku, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji: 

• zwraca się do wszystkich nadawców o upowszechnianie informacji dotyczących 
działalności organizacji pożytku publicznego. W okresie sporządzania zeznań 
podatkowych ważne jest zwłaszcza informowanie o możliwości przekazywania na 
rzecz tych organizacji części należnego podatku. 

• zwraca się do jednostek publicznej radiofonii i telewizji, by wykonując zobowiązania, 
w szczególności wynikające z przepisów art. 23 a ust. 1 i 2 ustawy o radiofonii i 
telewizji uwzględniły w programach audycje informujące o działalności organizacji 
pożytku publicznego, w tym o zasadach finansowania działań tych organizacji z 
odpisu podatkowego i sposobie przekazywania dla tych organizacji pieniędzy z 
odpisu podatkowego. 

 
Jednocześnie, przypominając o  szczególnych zobowiązaniach mediów publicznych w 

dziedzinie kształtowania postaw obywatelskich, KRRiT zwraca się do Telewizji Polskiej S.A., 
Polskiego Radia S.A. oraz spółek radiofonii regionalnej o szerokie informowanie, a także okazywanie 
wsparcia dla różnych form mecenatu i wszelkich  inicjatyw wspierających działalność charytatywną, 
edukacyjną i kulturalną.    

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przypomina, że ustawa o radiofonii i telewizji wprowadza 
ograniczenia dotyczące jedynie audycji sponsorowanych. Nadawca – samodzielnie kształtując 
program – może bez ograniczeń uwzględniać w programie informacje dotyczące osób i instytucji, 
które inicjują, organizują, sponsorują  lub w inny sposób finansują wydarzenia artystyczne, akcje 
edukacyjne, charytatywne itp. Zwłaszcza w przypadku wydarzeń o dużym znaczeniu społecznym, 
pełna informacja, zgodnie z ustawowym obowiązkiem rzetelnego ukazywania wydarzeń i zjawisk,  
powinna obejmować również wskazanie sposobu i źródeł finansowania tych wydarzeń. 
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