
Warszawa, dnia 16 października 2012 r. 
 
 
 

 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji 

(druk 209) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 
Przedmiotowa ustawa ma na celu implementację dyrektywy 2007/65/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniającej dyrektywę Rady 89/552/EWG 

w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych 

i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej 

działalności transmisyjnej (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) w zakresie 

dotyczącym audiowizualnych usług medialnych na żądanie. Powyższa dyrektywa została 

zastąpiona wersją ujednoliconą – dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE 

z dnia 10 marca 2010 r. 

Należy dodać, że większość przepisów wymienionej dyrektywy została już 

implementowana do krajowego porządku prawnego za pomocą ustawy z dnia 25 marca 

2011 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw. 

Opiniowana ustawa określa zasady i warunki wykonywania działalności 

gospodarczej w dziedzinie audiowizualnych usług medialnych na żądanie. W szczególności 

ustanawia reguły dotyczące stosowania do audiowizualnych usług medialnych na żądanie 

niektórych przepisów dotychczas obejmujących jedynie nadawanie programów 

telewizyjnych, określając w ten sposób pewien zakres podstawowej regulacji wspólny 

dla wszystkich usług audiowizualnych – linearnych i nielinearnych. 

Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że „nowelizacja opiera się na koncepcji 

wdrożenia postanowień dyrektywy w możliwie wąskim zakresie i w sposób nienakładający 

na podmioty krajowe zbędnych obciążeń administracyjnych. Jest to szczególnie istotne 

w świetle konieczności zapewnienia polskim przedsiębiorcom, pragnącym rozwijać 

nowatorskie usługi możliwie nie gorszej pozycji konkurencyjnej na rynku w stosunku 

do podmiotów z innych krajów Unii Europejskiej”. 

Przepisy ustawy umożliwiają swobodne podejmowanie i prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie dostarczania audiowizualnych usług medialnych na żądanie bez 
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konieczności dopełniania dodatkowych formalności. Dostarczane w ramach tych usług 

audycje muszą jednak spełniać wymogi ustawy, dotyczące między innymi zakazu 

propagowania nienawiści, szeregu zakazów i wymogów dotyczących przekazów handlowych, 

ochrony małoletnich przed potencjalnie szkodliwymi dla nich treściami czy też promowania 

audycji europejskich.  

Implementacja przepisów dyrektywy audiowizualnej w zakresie audiowizualnych 

usług medialnych na żądanie powoduje konieczność wprowadzenia nowych kluczowych 

definicji, jak również zmiany i uzupełnienia kilku pozostałych. 

W związku z powyższym wprowadzona została definicja audiowizualnej usługi 

medialnej na żądanie oraz związana z nią definicja publicznego udostępniania audiowizualnej 

usługi medialnej na żądanie. 

Zgodnie z definicją audiowizualnej usługi medialnej na żądanie, taka usługa 

obejmuje jedynie usługi medialne świadczone w ramach prowadzonej w tym zakresie 

działalności gospodarczej, co wyklucza wszelkie rodzaje innej działalności, niebędące 

przedmiotem działalności gospodarczej danego podmiotu i polega na udostępnianiu audycji 

audiowizualnych na podstawie katalogu ustalonego przez podmiot dostarczający usługę. 

Natomiast publicznym udostępnianiem audiowizualnej usługi medialnej na żądanie 

jest jej świadczenie w sposób umożliwiający ogółowi użytkowników, w wybranym przez nich 

momencie i na ich życzenie, odbiór wybranej przez nich audycji z katalogu udostępnionego 

w ramach takiej usługi. 

Przedmiotowa ustawa wprowadza obowiązek stosowania rozwiązań chroniących 

osoby małoletnie przed dostępem do treści zagrażających ich rozwojowi. Ustawodawca 

nakazuje stosowanie zabezpieczeń przyznając jednocześnie Krajowej Radzie Radiofonii 

i Telewizji w porozumieniu z ministrem do spraw informatyzacji możliwość wydania 

rozporządzenia określającego warunki, jakim muszą odpowiadać zabezpieczenia techniczne 

lub inne środki, mając na celu ochronę małoletnich przed odbiorem szkodliwych dla nich 

treści. Ustawa przewiduje także obowiązek oznaczania audycji nieodpowiednich dla dzieci 

znakami graficznymi, które szczegółowo zostaną określone w rozporządzeniu Krajowej Rady 

Radiofonii i Telewizji. 

Podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie są obowiązane 

do przeznaczania co najmniej 20 % zawartości katalogu na audycje europejskie, w tym 

wytworzone pierwotnie w języku polskim oraz odpowiedniego wyeksponowania tych audycji 

w katalogu.  
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Ponadto przedmiotowa ustawa wprowadza rozwiązania mające na celu poddanie 

audiowizualnych usług medialnych na żądanie ograniczeniom w zakresie reklamy, 

sponsorowania i lokowania produktów, które obecnie dotyczą usług linearnych, które 

stanowią pewne minimum poziomu regulacji, wynikające również z dyrektywy, wspólne dla 

wszystkich usług, nie tylko usług na żądanie. 

Podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie zostały 

obowiązane do corocznego składania do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji sprawozdania 

z wykonania obowiązków określonych w ustawie. 

Dotychczasowe zadania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zostały rozszerzone 

o prowadzenie monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie w celu 

ustalenia kręgu podmiotów dostarczających audiowizualne usługi medialne na żądanie oraz 

dokonywanie oceny wykonywania przez te podmioty obowiązków wynikających z ustawy. 

Natomiast Przewodniczącemu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przyznano 

prawo do nakładania kar pieniężnych w przypadku naruszenia przepisów ustawy przez 

podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialną na żądanie. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

 
Ustawa została przyjęta przez Sejm w oparciu o przedłożenie rządowe (druk 

sejmowy nr 693). 

Projekt ustawy stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji Kultury i Środków 

Przekazu, podczas których: 

- doprecyzowano pojęcie „audycje europejskie” poprzez wskazanie, że dotyczą one także 

audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, 

- obowiązek przeznaczania co najmniej 10% zawartości katalogu na audycje europejskie, 

w tym wytworzone pierwotnie w języku polskim, zwiększono do 20%, 

- została zmieniona data wejścia w życie ustawy z 30 dni do 3 miesięcy od dnia jej 

ogłoszenia. 

Należy dodać, że w sprawozdaniu sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu 

(druk sejmowy nr 728) zostały także przedstawione 4 wnioski mniejszości. 

W trakcie drugiego czytania w na posiedzeniu Sejmu w dniu 27 września 2012 r. 

zgłoszono 8 poprawek (w tym poprawki, które były tożsame z wnioskami mniejszości), 

wobec czego projekt został ponownie skierowany do Komisji Kultury i Środków Przekazu 

w celu ich rozpatrzenia i przedstawienia dodatkowego sprawozdania.  
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W dodatkowym sprawozdaniu (druk sejmowy 728-A) wymieniona Komisja 

negatywnie zaopiniowała wszystkie poprawki. 

Na posiedzeniu w dniu 12 października 2012 r. Sejm odrzucił zgłoszone poprawki 

oraz wnioski mniejszości, a następnie uchwalił ustawę w brzmieniu zawartym 

w sprawozdaniu Komisji Kultury i Środków Przekazu. 

W momencie sporządzenia niniejszej opinii tekst ustawy nie został jeszcze przesłany 

Marszałkowi Senatu. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

 
1. W art. 1 w pkt 2 dodawany art. 3a informuje, że dostawcy usług medialnych mogą 

tworzyć i przystępować do kodeksów (kodeksu) dobrych praktyk w rozumieniu ustawy 

o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.  

Jak wyżej wskazano możliwość tworzenia i przystępowania do kodeksu dobrych 

praktyk wynika z ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu praktykom rynkowym 

i „przypominanie” o możliwości tworzenia takich kodeksów w ustawie o radiofonii i telewizji 

stanowi zbędne powtórzenie przepisów tej ustawy. Takie rozwiązanie jest niezgodne z § 4 

Zasad techniki prawodawczej.  

W związku z powyższym należy rozważyć usunięcie przepisu, który powtarza 

przepisy zamieszczone w innej ustawie. Ponadto wydaje się zasadnym zastosowanie liczby 

pojedynczej zamiast mnogiej w odniesieniu do wyrażenia „kodeksów”. 

Propozycja poprawki: 

- w art. 1 w pkt 2, art. 3a  otrzymuje brzmienie: 

„Art. 3a. Krajowa rada Radiofonii i Telewizji, działając w zakresie audiowizualnych 

usług medialnych na żądanie, we współpracy z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji inicjuje, wspiera i promuje powstawanie kodeksu dobrych praktyk 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym 

praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206).”; 

 

2. W myśl art. 47c ust. 1 pkt 3 podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialną 

na żądanie jest obowiązany do zapewnienia użytkownikom łatwego, bezpośredniego i stałego 

dostępu do informacji umożliwiających identyfikację usługi i podmiotu dostarczającego 

audiowizualną usługę medialną na żądanie, a w szczególności do informacji o adresie jego 

siedziby. 
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W związku z tym, że dostawcą usługi medialnej (w tym audiowizualnej usługi 

medialnej) może być także osoba fizyczna oraz biorąc pod uwagę, że osoba fizyczna nie ma 

siedziby, ale miejsce zamieszkania, to wydaje się zasadnym uwzględnienie tego faktu 

w analizowanym art. 47c ust. 1 pkt 3 i wprowadzenie odpowiedniej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

-  w art. 1 w pkt 5, w art. 47c w ust. 1 w pkt 3 po wyrazie „siedziby” dodaje się wyrazy 

„albo miejsca zamieszkania”; 

 

3. Poprawka o charakterze językowym: 

- w art. 1 w pkt 5, w art. 47f w ust. 1 w pkt 2 oraz w ust. 2 wyraz „wytworzonych” zastępuje 

się wyrazem „wytworzone”; 

 

4. W myśl art. 47j ust. 2 pkt 2 sprawozdanie, jakie obowiązane są składać podmioty 

dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie, zawiera opis rodzajów zabezpieczeń 

technicznych lub innych odpowiednich środków, mających na celu ochronę małoletnich przed 

ich odbiorem, które stosuje dany podmiot.  

Redakcja tego przepisu jest niezrozumiała i niedoprecyzowana. Można się jedynie 

domyślać, że sprawozdanie powinno zawierać opis rodzajów zabezpieczeń  mających na celu 

ochronę małoletnich przed odbiorem szkodliwych dla nich treści. W związku z powyższym 

przepis ten należy doprecyzować. 

Propozycja poprawki: 

- w art. 1 w pkt 5, w art. 47j w ust. 2 w pkt 2 wyrazy ” ich odbiorem” zastępuje się 

wyrazami „odbiorem audycji lub przekazów, o których mowa w art. 18 ust. 4”; 

 

5. W art. 3 został określony maksymalny limit wydatków między innymi na 

wynagrodzenia w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w latach 2013-2022 z tytułu 

realizacji zadań wynikających z ustawy o radiofonii i telewizji. 

Natomiast zgodnie z art. 50 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych w przyjmowanych przez Radę Ministrów projektach ustaw, których skutkiem 

finansowym może być zmiana poziomu wydatków jednostek sektora finansów publicznych 

w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów, określa się w treści 

projektu maksymalny limit tych wydatków wyrażony kwotowo, na okres 10 lat budżetowych 

wykonywania ustawy, oddzielnie dla każdego roku, poczynając od pierwszego roku 

planowanego wejścia w życie ustawy, w podziale na: 
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 1) budżet państwa; 

 2) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 

 3) pozostałe jednostki sektora finansów publicznych. 

Biorąc powyższe pod uwagę wydaje się zasadnym doprecyzowanie, iż wskazany 

limit wydatków będzie finansowany z budżetu państwa. 

Propozycja poprawki: 

- w art. 3 po wyrazie „wydatków” dodaje się wyrazy „budżetu państwa przeznaczonych”.  

 

 
Danuta Drypa 

Główny legislator 


