
 
 

 

 

Informacja dla operatorów rozprowadzających programy 

 

 

Ustawa z dnia 30 czerwca 2011 r. „o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej” (Dz. U. 2011, 

Nr 153, poz. 903), która weszła w życie 10 sierpnia 2011 r. znowelizowała m.in. art. 43.  

ustawy o radiofonii i telewizji. 

 

Od 10 sierpnia 2011 r. – zgodnie ze znowelizowanym art. 43. ust. 1. ustawy  z dnia 29 

grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji operator rozprowadzający program, z wyłączeniem 

podmiotów rozprowadzających program w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną w 

multipleksie, jest obowiązany do rozprowadzania następujących programów: 

 Telewizja Polska 1; 

 Telewizja Polska 2; 

 Jednego regionalnego programu telewizyjnego rozpowszechnianego przez Telewizję 

Polską S.A. -  w przypadku operatora rozprowadzającego programy w sieciach 

telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania 

rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego obowiązek rozprowadzania 

regionalnego programu telewizyjnego dotyczy regionalnego programu telewizyjnego 

właściwego dla danego obszaru; 

 Programów rozpowszechnianych w dniu wejścia w życie w/w ustawy na podstawie 

koncesji na rozpowszechnianie tych programów w sposób analogowy drogą 

rozsiewczą naziemną przez Telewizję Polsat S.A., TVN S.A., Polskie Media S.A., 

Telewizję Puls Sp. z o.o. (POLSAT, TVN, TV4, TV PULS). 

Znowelizowany przez ustawę z dnia 30 czerwca 2011 r. „o wdrożeniu naziemnej telewizji 

cyfrowej art. 43. ust. 1. nie wskazuje obowiązku wprowadzenia programów w określonej 

kolejności, a jedynie obowiązek rozprowadzania określonych programów. 

Zgodnie z wprowadzonym nowelizacją art. 43a ust. 3. ustawy o radiofonii i telewizji  operator 

rozprowadzający program został zobowiązany do rozprowadzania i oferowania programu, 

który został mu nieodpłatnie udostępniony oraz umieszczania w swojej ofercie informacji, że 

program ten jest przeznaczony do powszechnego i nieodpłatnego odbioru również w sposób 

cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną. 



 
 

 

Ustawa z dnia 30 czerwca 2011 r. „o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej” w 

znowelizowanym art. 43. ust. 2. ustawy o radiofonii i telewizji, wskazuje, że nadawca, który 

rozpowszechnia program objęty obowiązkiem rozprowadzania wskazanym w art. 43. ust. 1., 

nie może odmówić operatorowi rozprowadzającemu program w sieci telekomunikacyjnej, 

zgody na rozprowadzanie tego programu. 

Nadawca ten nie może także uzależnić udzielenia zgody na rozprowadzanie od uiszczania 

jakiegokolwiek wynagrodzenia, w tym w szczególności z tytułu udzielenia licencji za 

korzystanie z nadania. 

Zgodnie z wprowadzonym do ustawy o radiofonii i telewizji Art. 43a. 1., nadawca, który 

rozpowszechnia program objęty obowiązkiem rozprowadzania, określonym w art. 43. ust. 1., 

jest obowiązany do nieodpłatnego udostępniania tego programu na wniosek operatora 

rozprowadzającego program, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 

W przypadku gdy nadawca nie wykonał obowiązku nieodpłatnego udostępniania programu, 

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, na wniosek operatora 

rozprowadzającego program, wzywa nadawcę do udostępnienia tego programu temu 

operatorowi, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. 
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