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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 

o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
 

 

(druk nr 92) 

 

U S T A W A   z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1531, z 

późn. zm.) 

 

Art. 15. 

1. Nadawcy programów telewizyjnych przeznaczają co najmniej 33% kwartalnego czasu 

nadawania programu na audycje wytworzone pierwotnie w języku polskim, z 

wyłączeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych, 

przekazów tekstowych i teleturniejów. 

2. Nadawcy programów radiowych, z wyłączeniem programów tworzonych w całości w 

języku mniejszości narodowej lub etnicznej, lub w języku regionalnym w rozumieniu art. 

19 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o 

języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573), przeznaczają co najmniej 33% 

miesięcznego czasu nadawania w programie utworów słowno-muzycznych na utwory, 

które są wykonywane w języku polskim, z tego co najmniej 60% w godzinach 5-24. 

2a. Przy ustalaniu czasu nadawania w godzinach 5-24, o którym mowa w ust. 2, czas 

nadawania utworu słowno-muzycznego w tych godzinach wykonywanego w języku 

polskim przez debiutanta jest liczony jako 200% czasu nadawania utworu. 

2b. Za utwór wykonywany przez debiutanta uważa się utwór słowno-muzyczny wykonywany 

w języku polskim, który w danym okresie rozliczeniowym został rozpowszechniony w 

programie radiowym, a od daty pierwszego rozpowszechnienia nie minęło 18 miesięcy, 

przy czym za debiutanta uważa się wyłącznie artystę lub zespół muzyczny, który w 

powyższym okresie 18 miesięcy po raz pierwszy opublikował album zawierający utwory 

słowno-muzyczne lub pojedyncze nagranie utworu słowno-muzycznego. 

3. Nadawcy programów telewizyjnych przeznaczają ponad 50% kwartalnego czasu 

nadawania programu na audycje europejskie, z wyłączeniem serwisów informacyjnych, 

reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych, przekazów tekstowych i teleturniejów. 
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<3a. Przewodniczący Krajowej Rady, na wniosek nadawcy programu telewizyjnego 

rozpowszechnianego wyłącznie w systemie teleinformatycznym, może, w drodze 

decyzji, określić niższy udział w programie telewizyjnym audycji, o których mowa w 

ust. 1 i 3, uwzględniając liczbę odbiorców i zasięg programu oraz możliwość 

realizacji obowiązków nałożonych na nadawcę. 

3b. Do decyzji, o której mowa w ust. 3a, stosuje się przepis art. 33 ust. 3.> 

4. Krajowa Rada określi, w drodze rozporządzenia, niższy udział w programie telewizyjnym 

audycji, o których mowa w ust. 1 i 3, oraz w programie radiowym utworów, o których 

mowa w ust. 2, dla: 

1)   nadawców w pierwszym roku rozpowszechniania przez nich programu, 

2)   programów wyspecjalizowanych, dla których brak jest wystarczającej liczby audycji, 

o których mowa w ust. 1 i 3, lub utworów, o których mowa w ust. 2, 

3)   programów, na których nadawanie przyznano koncesję określającą, że programy te są 

przeznaczone dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej 

się językiem regionalnym, 

4)   programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemach teleinformatycznych 

- uwzględniając konieczność zachowania proporcji audycji wytworzonych pierwotnie w 

języku polskim i audycji europejskich oraz uwzględniając możliwość realizacji tych 

obowiązków w danych kategoriach programów. 

 

 

 

 

 


