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USTAWA z dnia 29 grudnia 1992 r. O RADIOFONII I TELEWIZJI (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, 

poz. 226, z późn. zm.) 

Art. 1. 
1. Zadaniem radiofonii i telewizji jest: 

1) dostarczanie informacji; 
2) udostępnianie dóbr kultury i sztuki; 
3) ułatwianie korzystania z oświaty, sportu i dorobku nauki; 

3a) upowszechnianie edukacji obywatelskiej; 
4) dostarczanie rozrywki; 
5) popieranie krajowej twórczości audiowizualnej. 

[1a. Zadania radiofonii i telewizji, o których mowa w ust. 1, są realizowane przez 
dostarczanie usług medialnych w postaci programów radiowych i telewizyjnych.] 

<1a. Zadania radiofonii i telewizji, o których mowa w ust. 1, są realizowane przez 
dostarczanie usług medialnych.> 

[2. Odbiór krajowych i zagranicznych programów przeznaczonych przez dostawców usług 
medialnych do powszechnego odbioru jest wolny, z zachowaniem warunków określonych 
przepisami prawa.] 

<2. Odbiór krajowych i zagranicznych programów oraz audiowizualnych usług 
medialnych na żądanie przeznaczonych przez dostawców usług medialnych do 
powszechnego odbioru jest wolny, z zachowaniem warunków określonych 
przepisami prawa.> 

 
[Art. 3a. 

Dostawcy usług medialnych, mając na względzie realizację obowiązków określonych w 
ustawie, w szczególności w art. 14a, art. 16b ust. 3a i art. 18a mogą tworzyć i przystępować 
do kodeksów dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o 
przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206).] 

<Art. 3a. 
1. Dostawcy usług medialnych, mając na uwadze realizację obowiązków określonych w 

ustawie, w szczególności w art. 14a, art. 16b ust. 3a, art. 18a, art. 47e i art. 47g, 
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mogą tworzyć i przystępować do kodeksów dobrych praktyk w rozumieniu ustawy 
z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym 
(Dz. U. Nr 171, poz. 1206). 

2. 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 kodeksów dobrych praktyk, 
o których mowa w ust. 1.> 

 
Art. 4. 

W rozumieniu ustawy: 
[1) usługą medialną jest usługa w postaci programu, za którą odpowiedzialność 

redakcyjną ponosi jej dostawca i której podstawowym zadaniem jest dostarczenie 
przez sieci telekomunikacyjne ogółowi odbiorców audycji, w celach informacyjnych, 
rozrywkowych lub edukacyjnych; usługą medialną jest także przekaz handlowy; 

2) audycją jest ciąg ruchomych obrazów z dźwiękiem lub bez niego (audycja 
audiowizualna) albo ciąg dźwięków (audycja radiowa), stanowiący, ze względu na 
treść, formę, przeznaczenie lub autorstwo, odrębną całość w stworzonym przez 
dostawcę usługi medialnej programie lub katalogu audycji udostępnianych 
publicznie, zwanym dalej "katalogiem";] 

<1) usługą medialną jest usługa w postaci programu albo audiowizualnej usługi 
medialnej na żądanie, za którą odpowiedzialność redakcyjną ponosi jej 
dostawca i której podstawowym celem jest dostarczanie poprzez sieci 
telekomunikacyjne ogółowi odbiorców audycji, w celach informacyjnych, 
rozrywkowych lub edukacyjnych; usługą medialną jest także przekaz 
handlowy; 

2) audycją jest ciąg ruchomych obrazów z dźwiękiem lub bez niego (audycja 
audiowizualna) albo ciąg dźwięków (audycja radiowa), stanowiący, ze względu 
na treść, formę, przeznaczenie lub autorstwo, odrębną całość w stworzonym 
przez dostawcę usługi medialnej programie lub katalogu audycji publicznie 
udostępnianych w ramach audiowizualnej usługi medialnej na żądanie, zwanym 
dalej „katalogiem”;> 

3) odpowiedzialnością redakcyjną jest sprawowanie faktycznej kontroli nad wyborem 
audycji i sposobem ich zestawienia w programie lub w katalogu; nie uchybia to 
zasadom odpowiedzialności prawnej za treść audycji lub świadczenie usługi; 

[4) dostawcą usługi medialnej jest osoba fizyczna, osoba prawna lub osobowa spółka 
handlowa ponosząca odpowiedzialność redakcyjną za wybór treści usługi medialnej 
i decydująca o sposobie zestawienia tej treści, będąca nadawcą;] 

<4) dostawcą usługi medialnej jest osoba fizyczna, osoba prawna lub osobowa 
spółka handlowa ponosząca odpowiedzialność redakcyjną za wybór treści usługi 
medialnej i decydująca o sposobie zestawienia tej treści, będąca nadawcą lub 
podmiotem dostarczającym audiowizualną usługę medialną na żądanie;> 

5) nadawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub osobowa spółka handlowa, która 
tworzy i zestawia program oraz rozpowszechnia go lub przekazuje innym osobom w 
celu rozpowszechniania; 
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[6) programem jest usługa medialna stanowiąca uporządkowany zestaw audycji, 
przekazów handlowych lub innych przekazów, rozpowszechniany w całości, w sposób 
umożliwiający jednoczesny odbiór przez odbiorców w ustalonym przez nadawcę 
układzie;] 

<6) programem jest uporządkowany zestaw audycji, przekazów handlowych lub 
innych przekazów, rozpowszechniany w całości, w sposób umożliwiający 
jednoczesny odbiór przez odbiorców w ustalonym przez nadawcę układzie;> 

<6a) audiowizualną usługą medialną na żądanie jest usługa medialna świadczona w 
ramach prowadzonej w tym zakresie działalności gospodarczej, polegająca na 
publicznym udostępnianiu audycji audiowizualnych na podstawie katalogu 
ustalonego przez podmiot dostarczający usługę;> 

7) rozpowszechnianiem jest emisja programu drogą bezprzewodową lub przewodową 
do odbioru przez odbiorców; 

8) rozprowadzaniem jest przejmowanie rozpowszechnionego programu w całości i bez 
zmian oraz równoczesne, wtórne jego rozpowszechnianie; 

<8a) 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;> 

[9) dostarczaniem usługi medialnej jest jej rozpowszechnianie;] 
<9) dostarczaniem usługi medialnej jest rozpowszechnianie programu albo 

publiczne udostępnianie audiowizualnej usługi medialnej na żądanie;> 
10) nadawcą społecznym jest nadawca: 

a) którego program upowszechnia działalność wychowawczą i edukacyjną, 
działalność charytatywną, respektuje chrześcijański system wartości, za 
podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki, oraz zmierza do ugruntowania 
tożsamości narodowej, 

b) w którego programie nie są rozpowszechniane audycje ani inne przekazy, o 
których mowa w art. 18 ust. 5, 

c) który nie nadaje przekazów handlowych, 
d) który nie pobiera opłat z tytułu rozpowszechniania, rozprowadzania lub 

odbierania jego programu; 
11) osobą zagraniczną jest osoba zagraniczna w rozumieniu art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 2 

lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 
1447 i Nr 239, poz. 1593); 

12) zespołem twórczym jest zespół osób tworzących audycje, do którego zalicza się w 
szczególności: reżysera, autora scenariusza, scenografa, operatora, odtwórców 
głównych ról i kompozytora; 

13) programem wyspecjalizowanym jest program, w którym nie mniej niż 70% czasu 
nadawania programu w ciągu miesiąca, w godzinach 6-23, stanowią audycje i inne 
przekazy realizujące przyjętą specjalizację programu; 

14) audycją wytworzoną pierwotnie w języku polskim jest audycja spełniająca wymogi 
audycji europejskiej w rozumieniu niniejszej ustawy i powstała na podstawie 
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scenariusza wytworzonego pierwotnie w języku polskim, której pierwotna rejestracja 
została dokonana w języku polskim; 

15) audycją dla dzieci jest audycja, która ze względu na czas nadania i treść jest 
skierowana głównie do dzieci; 

16) przekazem handlowym jest każdy przekaz, w tym obrazy z dźwiękiem lub bez 
dźwięku albo tylko dźwięki, mający służyć bezpośrednio lub pośrednio promocji 
towarów, usług lub renomy podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą lub 
zawodową, towarzyszący audycji lub włączony do niej, w zamian za opłatę lub 
podobne wynagrodzenie, albo w celach autopromocji, w szczególności reklama, 
sponsorowanie, telesprzedaż i lokowanie produktu; 

17) reklamą jest przekaz handlowy, pochodzący od podmiotu publicznego lub 
prywatnego, w związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, 
zmierzający do promocji sprzedaży lub odpłatnego korzystania z towarów lub usług; 
reklamą jest także autopromocja; 

18) sponsorowaniem jest każdy wkład w finansowanie usługi medialnej lub audycji, 
przez podmiot, który nie dostarcza usług medialnych i nie produkuje audycji, w celu 
promocji jego nazwy, firmy, renomy, działalności, towaru lub usługi, znaku 
towarowego lub innego oznaczenia indywidualizującego; 

19) telesprzedażą jest przekaz handlowy zawierający bezpośrednią ofertę sprzedaży 
towarów lub odpłatnego świadczenia usług; 

20) ukrytym przekazem handlowym jest przedstawianie w audycjach towarów, usług, 
nazwy, firmy, znaku towarowego lub działalności przedsiębiorcy będącego 
producentem towaru lub świadczącego usługi, jeżeli zamiarem dostawcy usługi 
medialnej, w szczególności związanym z wynagrodzeniem lub uzyskaniem innej 
korzyści, jest osiągnięcie skutku reklamowego oraz możliwe jest wprowadzenie 
publiczności w błąd co do charakteru przekazu; 

21) lokowaniem produktu jest przekaz handlowy polegający na przedstawieniu lub 
nawiązywaniu do towaru, usługi lub ich znaku towarowego w taki sposób, że 
stanowią one element samej audycji w zamian za opłatę lub podobne wynagrodzenie, 
a także w postaci nieodpłatnego udostępnienia towaru lub usługi; 

22) lokowaniem tematu jest przekaz handlowy polegający na nawiązywaniu do towaru, 
usługi lub ich znaku towarowego w scenariuszu lub liście dialogowej audycji w 
zamian za opłatę lub podobne wynagrodzenie; 

23) autopromocją jest każdy przekaz pochodzący od dostawcy usługi medialnej mający 
służyć bezpośrednio lub pośrednio promocji jego audycji, towarów lub usług; 

24) przekazem tekstowym jest zbiór tekstów i nieruchomych obrazów, 
rozpowszechnianych za pomocą sygnału telewizyjnego lub radiowego równocześnie 
z programem; 

25) producentem jest osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna, o 
której mowa w art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego, która podejmuje inicjatywę, 
faktycznie organizuje i ponosi odpowiedzialność za kreatywny, organizacyjny i 
finansowy proces produkcji utworu audiowizualnego; 

26) producentem niezależnym wobec danego nadawcy jest producent niepozostający w 
stosunku pracy z danym nadawcą, niebędący sam nadawcą i nieposiadający udziałów 
w organizacji nadawcy oraz w którym nadawca ani żaden podmiot od niego zależny 
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bądź należący do tej samej grupy kapitałowej nie posiada żadnych udziałów, a w 
zarządach nie zasiadają żadne osoby pozostające w stosunku pracy z danym nadawcą 
lub będące nadawcami; 

27) przedsiębiorcą jest przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 
swobodzie działalności gospodarczej; 

28) audiodeskrypcją jest werbalny, dźwiękowy opis obrazu i treści wizualnych 
zawartych w audycji audiowizualnej przeznaczony dla osób niepełnosprawnych z 
powodu dysfunkcji narządu wzroku, umieszczony w audycji lub rozpowszechniany 
równocześnie z audycją; 

29) systemem teleinformatycznym jest system teleinformatyczny w rozumieniu ustawy z 
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 
1204, z późn. zm.); 

30) siecią telekomunikacyjną jest sieć telekomunikacyjna w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.). 

 
Art. 6. 

1. Krajowa Rada stoi na straży wolności słowa w radiu i telewizji, samodzielności 
dostawców usług medialnych i interesów odbiorców oraz zapewnia otwarty i 
pluralistyczny charakter radiofonii i telewizji. 

2. Do zadań Krajowej Rady należy w szczególności: 
1) projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunków polityki 

państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji; 
2) określanie, w granicach upoważnień ustawowych, warunków prowadzenia 

działalności przez dostawców usług medialnych; 
3) podejmowanie, w zakresie przewidzianym ustawą, rozstrzygnięć w sprawach 

koncesji na rozpowszechnianie programów, wpisu do rejestru programów, zwanego 
dalej "rejestrem", oraz prowadzenie tego rejestru; 

3a) uznawanie za nadawcę społecznego lub odbieranie tego przymiotu, na warunkach 
określonych ustawą; 

4) sprawowanie w granicach określonych ustawą kontroli działalności dostawców usług 
medialnych; 

[5) organizowanie badań treści i odbioru programów radiowych i telewizyjnych;] 
<5) organizowanie badań treści i odbioru usług medialnych;> 

<5a) prowadzenie monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na 
żądanie w celu ustalenia kręgu podmiotów dostarczających audiowizualne 
usługi medialne na żądanie oraz oceny wykonania obowiązków wynikających z 
ustawy przez te podmioty;> 

6) ustalanie wysokości opłat za udzielenie koncesji oraz wpis do rejestru; 
6a) ustalanie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach 

abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728 i Nr 157, poz. 1314 oraz z 2010 r. Nr 13, 
poz. 70 i Nr 152, poz. 1023), wysokości opłat abonamentowych; 

[7) opiniowanie projektów aktów ustawodawczych oraz umów międzynarodowych 
dotyczących radiofonii i telewizji;] 
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<7) opiniowanie projektów aktów prawnych oraz umów międzynarodowych 
dotyczących radiofonii i telewizji lub audiowizualnych usług medialnych na 
żądanie;> 

7a) (utracił moc); 
8) inicjowanie postępu naukowo-technicznego i kształcenia kadr w dziedzinie 

radiofonii i telewizji; 
9) organizowanie i inicjowanie współpracy z zagranicą w dziedzinie radiofonii i 

telewizji, w tym współpracy z organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii 
Europejskiej, właściwymi w sprawach usług medialnych; 

10) współpraca z właściwymi organizacjami i instytucjami w zakresie ochrony praw 
autorskich, praw wykonawców, praw producentów oraz dostawców usług 
medialnych; 

11) przeprowadzanie jawnych i otwartych konkursów na stanowiska członków rad 
nadzorczych w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji; 

[12) propagowanie samoregulacji lub współregulacji w zakresie świadczenia usług 
medialnych objętych ustawą, w tym przedstawianie, na wniosek dostawcy usługi 
medialnej, opinii o kodeksie, o którym mowa w art. 3a;] 

<12) inicjowanie i wspieranie samoregulacji i współregulacji w zakresie 
dostarczania usług medialnych;> 

13) upowszechnianie umiejętności świadomego korzystania z mediów (edukacji 
medialnej) oraz współpraca z innymi organami państwowymi, organizacjami 
pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie edukacji medialnej. 

 
<Rozdział 6a 

Audiowizualne usługi medialne na żądanie 
Art. 47a. 

Podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialną na żądanie kształtuje katalog 
audycji samodzielnie i ponosi odpowiedzialność za jego treść, co nie narusza przepisów 
dotyczących odpowiedzialności innych osób za treść poszczególnych audycji, reklam lub 
innych przekazów. 

Art. 47b. 
Nałożenie na podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialną na żądanie 
obowiązku lub zakazu publicznego udostępniania określonej audycji lub przekazu może 
nastąpić wyłącznie na podstawie ustawy. 

Art. 47c. 
1. 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: 

1) nazwie audiowizualnej usługi medialnej na żądanie; 
2) nazwisku, nazwie lub firmie podmiotu dostarczającego tę usługę; 
3) adresie jego siedziby; 
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4) danych kontaktowych, w tym adresie korespondencyjnym, adresie poczty 
elektronicznej oraz witryny internetowej. 

2. Podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialną na żądanie jest obowiązany 
do wskazania Krajowej Rady jako organu właściwego w sprawach audiowizualnych 
usług medialnych na żądanie. 

3. Krajowa Rada może określić, w drodze rozporządzenia, sposób prezentowania 
przez podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialną na żądanie informacji 
umożliwiających identyfikację usługi i podmiotu dostarczającego tę usługę, 
uwzględniając integralność przekazów, sposób publicznego udostępniania usługi 
i oddziaływanie na interesy użytkowników oraz dążąc do nieobciążania dostawców 
nadmiernymi utrudnieniami i kosztami w związku z zapewnianiem informacji. 

Art. 47d. 
Lokowanie produktu w audycjach i sponsorowanie audycji udostępnianych w ramach 
audiowizualnej usługi medialnej na żądanie nie może naruszać samodzielności i 
niezależności redakcyjnej podmiotu dostarczającego audiowizualną usługę medialną na 
żądanie, w szczególności poprzez wpływ na treść lub miejsce audycji w katalogu, oraz 
nie zwalnia tego podmiotu od odpowiedzialności za treść audycji. 

Art. 47e. 
1. Zabronione jest publiczne udostępnianie audiowizualnej usługi medialnej na 

żądanie, w ramach której są dostępne w katalogu audycje lub inne przekazy, o 
których mowa w art. 18 ust. 4, bez stosowania zabezpieczeń technicznych lub innych 
odpowiednich środków, mających na celu ochronę małoletnich przed ich odbiorem. 

2. Podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialną na żądanie, uwzględniając 
stopień szkodliwości audycji lub innego przekazu dla małoletnich w poszczególnych 
kategoriach wiekowych, jest obowiązany do odpowiedniego kwalifikowania i 
oznaczania audycji i innych przekazów w taki sposób, aby użytkownik mógł z 
łatwością zapoznać się z oznaczeniem zarówno w chwili wyboru audycji, jak i w 
trakcie jej trwania. 

3. Krajowa Rada w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji 
może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, jakim odpowiadać 
muszą zabezpieczenia techniczne lub inne odpowiednie środki, mające na celu 
ochronę małoletnich przed odbiorem audycji lub innych przekazów, o których 
mowa w art. 18 ust. 4, kierując się potrzebą zapewnienia skutecznej ochrony 
małoletnich przed szkodliwymi dla nich treściami, uwzględniając możliwości 
techniczne i stopień szkodliwości audycji lub innych przekazów dla małoletnich w 
poszczególnych kategoriach wiekowych oraz specyfikę audiowizualnych usług 
medialnych na żądanie. 

4. Krajowa Rada określi, w drodze rozporządzenia, cechy oraz szczegółowe warunki 
kwalifikowania i oznaczania audycji i innych przekazów oraz wzory odpowiednich 
symboli graficznych, uwzględniając stopień szkodliwości audycji dla małoletnich w 
poszczególnych kategoriach wiekowych oraz specyfikę audiowizualnych usług 
medialnych na żądanie. 

Art. 47f. 
1. Podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie są obowiązane 

do promowania audycji europejskich, w tym wytworzonych pierwotnie w języku 
polskim, w szczególności przez:  
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1) odpowiednie oznaczanie pochodzenia dostępnych w katalogu audycji i 
udostępnianie możliwości wyszukiwania audycji europejskich, w tym 
wytworzonych pierwotnie w języku polskim, lub  

2) umieszczanie informacji i materiałów promujących audycje europejskie, w tym 
wytworzonych pierwotnie w języku polskim.  

2. Podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie są obowiązane 
do przeznaczania co najmniej 20% zawartości katalogu na audycje europejskie, w 
tym wytworzonych pierwotnie w języku polskim, oraz odpowiedniego 
wyeksponowania tych audycji w katalogu.  

3. Podstawą do obliczania procentowego udziału, o którym mowa w ust. 2, jest suma 
iloczynów czasu trwania i czasu udostępniania audycji w katalogu w danym 
kwartale kalendarzowym. 

4. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do katalogów, w których publicznie są udostępniane 
wyłącznie audycje audiowizualne niebędące audycjami europejskimi.  

Art. 47g. 
Podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie dążą do stopniowego 
zapewniania dostępności dostarczanych audycji dla osób niepełnosprawnych z powodu 
dysfunkcji narządu wzroku oraz osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu 
słuchu, poprzez wprowadzanie odpowiednich udogodnień, takich jak audiodeskrypcja, 
napisy oraz tłumaczenie na język migowy. 

Art. 47h. 
Audycje dostarczane w ramach audiowizualnych usług medialnych na żądanie nie mogą 
zawierać treści nawołujących do nienawiści lub dyskryminujących ze względu na rasę, 
niepełnosprawność, płeć, wyznanie lub narodowość.  

Art. 47i. 
Podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie są obowiązane do 
przechowywania kopii audycji udostępnianych publicznie przez okres nie krótszy niż 28 
dni od dnia ich usunięcia z katalogu oraz do przedstawienia ich Przewodniczącemu 
Krajowej Rady po otrzymaniu żądania, o którym mowa w art. 10 ust. 2. 

Art. 47j. 
1. Podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie są obowiązane 

do corocznego składania do Krajowej Rady sprawozdania z wykonania 
obowiązków, o których mowa w art. 47e i art. 47f.  

2. Sprawozdanie zawiera: 
1) dane podmiotu w zakresie określonym w art. 47c ust. 1 wraz z podaniem 

sposobu publicznego udostępniania audiowizualnej usługi medialnej na 
żądanie; 

2) opis rodzajów zabezpieczeń technicznych lub innych odpowiednich środków, 
mających na celu ochronę małoletnich przed ich odbiorem, które stosuje dany 
podmiot; 

3) opis sposobów promocji audycji europejskich, w tym wytworzonych pierwotnie 
w języku polskim, stosowanych przez dany podmiot, w tym udział tych audycji 
w katalogu w ujęciu ilościowym i czasowym.   

3. Sprawozdanie składa się w terminie do dnia 31 marca za rok poprzedni.  
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Art. 47k. 
Do audiowizualnych usług medialnych na żądanie stosuje się przepisy art. 16 ust. 1, art. 
16b ust. 1–3a, art. 16c, art. 17 ust. 1–2, 4, 5, 6a i 7, art. 17a ust. 1–3, 5 i 6 oraz przepisy 
wydane na podstawie art. 16b ust. 3b, art. 17 ust. 8 z wyłączeniem przepisów 
dotyczących ewidencji sponsorowanych audycji lub innych przekazów, a także przepisy 
wydane na podstawie art. 17a ust. 9 w zakresie szczegółowych warunków oznaczania 
przez nadawcę audycji, w których zastosowano lokowanie produktu, znakiem 
graficznym.> 

 
Art. 53b. 

1. Jeżeli operator rozprowadzający program narusza obowiązek, o którym mowa w art. 43 
ust. 1 lub art. 43a ust. 3, Przewodniczący Krajowej Rady wydaje decyzję nakładającą 
karę pieniężną w wysokości do 10% przychodu tego operatora, osiągniętego w 
poprzednim roku podatkowym, uwzględniając zakres i stopień szkodliwości naruszenia, 
dotychczasową działalność operatora oraz jego możliwości finansowe. 

2. W przypadku gdy okres działania operatora, o którym mowa w ust. 1, jest krótszy niż rok 
kalendarzowy, za podstawę wymiaru kary przyjmuje się kwotę 500 tys. zł. 

3. Przewodniczący Krajowej Rady może żądać od operatora, o którym mowa w ust. 1, 
udzielenia wyjaśnień, przedstawienia dokumentów, w szczególności rocznego 
sprawozdania finansowego za poprzedni rok podatkowy, w zakresie wykonania 
obowiązku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 lub art. 43a ust. 3. 

 
<Art. 53c. 

1. Jeżeli podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialną na żądanie narusza 
przepisy art. 16 ust. 1, art. 16b ust. 1–3a, art. 16c, art. 17 ust. 1–2, 4, 5, 6a i 7, art. 
17a ust. 1–3, 5 i 6, art. 47a, art. 47b, art. 47c ust. 1 i 2, art. 47d, art. 47e ust. 1 i 2, art. 
47f, art. 47h i art. 47i lub przepisy wydane na podstawie art. 16b ust. 3b, art. 17 ust. 
8 z wyłączeniem przepisów dotyczących ewidencji sponsorowanych audycji lub 
innych przekazów, art. 17a ust. 9 w zakresie szczegółowych warunków oznaczania 
przez nadawcę audycji, w których zastosowano lokowanie produktu, znakiem 
graficznym, a także przepisy wydane na podstawie art. 47c ust. 3 i art. 47e ust. 3 i 4 i 
w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu wezwania, o którym mowa w art. 10 ust. 3, 
nie zaniechał działań naruszających te przepisy, Przewodniczący Krajowej Rady 
wydaje decyzję nakładającą na niego karę pieniężną w wysokości do 
dwudziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w kwartale poprzedzającym 
wydanie decyzji nakładającej karę, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 
Polski”. 

2. Określając wysokość nałożonej kary, Przewodniczący Krajowej Rady uwzględnia 
zakres i stopień szkodliwości naruszenia oraz dotychczasową działalność podmiotu 
dostarczającego audiowizualną usługę medialną na żądanie. 

3. Kara może być ponownie nałożona po upływie 30 dni od upływu terminu na zapłatę 
poprzedniej kary w przypadku nieusunięcia naruszeń przez podmiot dostarczający 
audiowizualną usługę medialną na żądanie. 
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4. Decyzja nakładająca karę nie może być wydana, jeżeli od naruszenia obowiązków, o 
których mowa w ust. 1, upłynęły dwa lata. 

Art. 53d. 
1. Za niezłożenie sprawozdania w terminie przewidzianym w art. 47j ust. 3 

Przewodniczący Krajowej Rady może, po bezskutecznym wystosowaniu żądania, o 
którym mowa w art. 10 ust. 2, do złożenia sprawozdania w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania wezwania, wydać decyzję nakładającą na osobę kierującą działalnością 
podmiotu dostarczającego audiowizualne usługi medialne na żądanie karę pieniężną 
w wysokości nieprzekraczającej 1000 zł. 

2. Kara może być powtarzana po upływie 30 dni od upływu terminu na zapłatę 
poprzedniej kary w przypadku dalszego uchylania się od obowiązku złożenia 
sprawozdania przez podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialną na 
żądanie. 

3. Decyzja nakładająca karę nie może być wydana, jeżeli od terminu określonego w 
art. 47j ust. 3 upłynął rok.> 

 


