PROJEKT
ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia …….. 2013 r.
w sprawie listy ważnych wydarzeń
Na podstawie art. 20b ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji
(Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa listę innych, niż wymienione w art. 20b ust. 2 ustawy o
radiofonii i telewizji, ważnych wydarzeń.
§ 2. Uwzględniając stopień społecznego zainteresowania wydarzeniami i ich znaczenie dla
życia społecznego, gospodarczego i politycznego za ważne wydarzenia uznaje się:
1) półfinały i finały mistrzostw świata i Europy w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn, a także
wszelkie inne mecze w ramach tych imprez z udziałem reprezentacji Polski, w tym
mecze eliminacyjne;
2) zawody Ligi Światowej w piłce siatkowej mężczyzn rozgrywane w Polsce;
3) półfinały i finały mistrzostw świata i Europy w piłce ręcznej mężczyzn, a także wszelkie
inne mecze w ramach tych imprez z udziałem reprezentacji Polski, w tym mecze
eliminacyjne;
4) Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym;
5) zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich;
6) zawody Pucharu Świata w biegach narciarskich kobiet;
7) Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce;
8) mecze z udziałem reprezentantów Polski w zawodach indywidualnych kobiet i mężczyzn
w ramach turniejów tenisowych: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon i US
Open.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie … miesięcy od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Krajowej Rady Radiofonii i
Telewizji
Jan Dworak

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 112,
poz. 654, Nr 153, poz. 903 i Nr 160, poz. 963 oraz z 2012 r. poz. 1209 i 1315.

	
  

UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia w sprawie listy ważnych wydarzeń został sporządzony
na podstawie upoważnienia zawartego w art. 20b ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r.
o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.). Rozporządzenie
określa listę ważnych wydarzeń innych, niż wymienione w art. 20b ust. 2 ustawy o radiofonii
i telewizji, z uwzględnieniem stopnia społecznego zainteresowania określonym wydarzeniem
i znaczenie tego wydarzenia dla życia społecznego, gospodarczego i politycznego.
Nadawca programu telewizyjnego może nadać transmisję z ważnego wydarzenia tylko
na zasadach określonych w art. 20b ustawy o radiofonii i telewizji.
Biorąc pod uwagę ustawowe wytyczne, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zwróciła
się o przedstawienie propozycji ważnych wydarzeń m.in. do: nadawców telewizyjnych o
zasięgu ogólnokrajowym, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa
Sportu i Turystyki, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Polskiego Komitetu
Olimpijskiego, Krajowej Izby Sportu oraz Federacji Konsumentów. Ponadto zaproszenie do
udziału w procesie kształtowania rozszerzonej w stosunku do art. 20b ust. 2 ustawy o
radiofonii i telewizji, listy ważnych wydarzeń zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej. W odpowiedzi stosowne stanowiska przedstawiły: Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Administracji i
Cyfryzacji, Polski Komitet Olimpijski, Krajowa Izba Sportu, TVP SA, Telewizja Polsat Sp. z
o.o., TVN SA, Canal+ Cyfrowy SA, ESKA TV SA, Polski Związek Narciarski, Polski
Związek Judo, Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego, Polski Związek Szermierczy,
Polski Związek Podnoszenia Ciężarów, UEFA oraz 19 odpowiedzi indywidualnych.
Biorąc pod uwagę te

uwagi Krajowa Rada podjęła prace analityczne nad

skonstruowaniem projektu rozszerzonej listy ważnych wydarzeń.
W toku prac nad rozporządzeniem Krajowa Rada, zgodnie z postanowieniami
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie
koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw
członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych, uwzględniła
wytyczne Komisji Europejskiej wskazujące, iż aby dane wydarzenie mogło zostać uznane za
ważne w rozumieniu ww. dyrektywy, muszą zostać spełnione przynajmniej dwa z czterech
poniższych kryteriów:

	
  

− wydarzenie lub jego wynik wywołuje szczególny oddźwięk wśród widowni danego
państwa członkowskiego, wykraczający poza wpływ jaki wykołuje na osoby, które
zwykle śledzą transmisje z przebiegu danej dziedziny sportu lub z przebiegu innego
rodzaju wydarzenia,
− wydarzenie ma szczególne, ogólnie uznane znaczenie kulturalne dla populacji danego
państwa członkowskiego, w szczególności jako katalizator jego kulturowej tożsamości,
− wydarzenie obejmuje udział reprezentacji narodowej w danej dziedzinie sportu w
wielkim turnieju międzynarodowym,
− relacja z danego wydarzenia była tradycyjnie nadawana w telewizji ogólnodostępnej i
przyciągała dużą widownię telewizyjną w danym państwie członkowskim.
Krajowa Rada dokonała analizy wydarzeń proponowanych do umieszczenia na liście, o
której mowa w art. 20b ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji, w kontekście w/w przesłanek.
Krajowa Rada wzięła pod uwagę m.in. dane dotyczące oglądalności poszczególnych
wydarzeń oraz wyniki pogłębionej analizy socjologicznej oddźwięku społecznego,
wywołanego przez wydarzenia prezentowane w mediach ogólnopolskich.

	
  

Transmitowane wydarzenie

średnia
średni udział w
Ilość
Sposób
oglądalność
oglądalności
transmisji rozpowszechniania
(AMR)1
(SHR%)
1. Półfinały i finały mistrzostw świata i Europy w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn, a także wszelkie inne mecze w ramach tych imprez z
udziałem reprezentacji Polski, w tym mecze eliminacyjne
Przesłanki uwzględniania na liście związane ze spełnieniem kryteriów przedstawionych przez Komisję Europejską:
- wydarzenie lub jego wynik wywołuje szczególny oddźwięk wśród widowni danego państwa członkowskiego, wykraczający poza wpływ jaki wywołuje na
osoby, które zwykle śledzą transmisje z przebiegu danej dziedziny sportu lub z przebiegu innego rodzaju wydarzenia;
- wydarzenie obejmuje udział reprezentacji narodowej w danej dziedzinie sportu w wielkim turnieju międzynarodowym;
- relacja z danego wydarzenia była tradycyjnie nadawana w telewizji ogólnodostępnej i przyciągała dużą widownię telewizyjną w danym państwie
członkowskim.

Na podstawie wyników analizy socjologicznej przeprowadzonej przez Lokalne Badania Społeczne należy stwierdzić, że wydarzenia te wywoływały
szerszy oddźwięk społeczny, nie ograniczający się do publiczności śledzącej transmisje telewizyjne z tych imprez.
Mistrzostwa świata i Europy
TV naziemna
w piłce siatkowej kobiet i
4 cykle zawodów w latach 2010-2011
1 127 278
17,32%
24
ogólnokrajowa
mężczyzn
2. Zawody ligi światowej w piłce siatkowej mężczyzn rozgrywane w Polsce
Przesłanki uwzględniania na liście związane ze spełnieniem kryteriów przedstawionych przez Komisję Europejską:
- wydarzenie lub jego wynik wywołuje szczególny oddźwięk wśród widowni danego państwa członkowskiego, wykraczający poza wpływ jaki wywołuje na
osoby, które zwykle śledzą transmisje z przebiegu danej dziedziny sportu lub z przebiegu innego rodzaju wydarzenia;
- wydarzenie obejmuje udział reprezentacji narodowej w danej dziedzinie sportu w wielkim turnieju międzynarodowym.
Na podstawie wyników analizy socjologicznej przeprowadzonej przez Lokalne Badania Społeczne należy stwierdzić, że wydarzenia te wywoływały
szerszy oddźwięk społeczny, nie ograniczający się do publiczności śledzącej transmisje telewizyjne z tych imprez.
Zawody ligi światowej w
17 transmisji w TV
piłce siatkowej mężczyzn
3 cykle zawodów w latach 2010-2012
1 004 576
12,17%
20
naziemnej
ogólnokrajowej, 3
transmisje w TV
satelitarnej
kodowanej
3. Półfinały i finały mistrzostw świata i Europy w piłce ręcznej mężczyzn, a także wszelkie inne mecze w ramach tych imprez z udziałem

Przesłanki uwzględniania na liście związane ze spełnieniem kryteriów przedstawionych przez Komisję Europejską:
- wydarzenie lub jego wynik wywołuje szczególny oddźwięk wśród widowni danego państwa członkowskiego, wykraczający poza wpływ jaki wywołuje na
osoby, które zwykle śledzą transmisje z przebiegu danej dziedziny sportu lub z przebiegu innego rodzaju wydarzenia;
- wydarzenie obejmuje udział reprezentacji narodowej w danej dziedzinie sportu w wielkim turnieju międzynarodowym;
- relacja z danego wydarzenia była tradycyjnie nadawana w telewizji ogólnodostępnej i przyciągała dużą widownię telewizyjną w danym państwie
członkowskim.

Na podstawie wyników analizy socjologicznej przeprowadzonej przez Lokalne Badania Społeczne należy stwierdzić, że wydarzenia te wywoływały
szerszy oddźwięk społeczny, nie ograniczający się do publiczności śledzącej transmisje telewizyjne z tych imprez.
Mistrzostwa świata i Europy
TV naziemna
23,36%
43
w piłce ręcznej mężczyzn
5 cykli zawodów w latach 2009-2012
3 292 943
ogólnokrajowa
4. Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym
Przesłanki uwzględniania na liście związane ze spełnieniem kryteriów przedstawionych przez Komisję Europejską:
- wydarzenie lub jego wynik wywołuje szczególny oddźwięk wśród widowni danego państwa członkowskiego, wykraczający poza wpływ jaki wywołuje na
osoby, które zwykle śledzą transmisje z przebiegu danej dziedziny sportu lub z przebiegu innego rodzaju wydarzenia;
- wydarzenie obejmuje udział reprezentacji narodowej w danej dziedzinie sportu w wielkim turnieju międzynarodowym;
- relacja z danego wydarzenia była tradycyjnie nadawana w telewizji ogólnodostępnej i przyciągała dużą widownię telewizyjną w danym państwie
członkowskim.

Na podstawie wyników analizy socjologicznej przeprowadzonej przez Lokalne Badania Społeczne należy stwierdzić, że wydarzenia te wywoływały
szerszy oddźwięk społeczny, nie ograniczający się do publiczności śledzącej transmisje telewizyjne z tych imprez.
Mistrzostwa Świata w
2 cykle zawodów w latach 2009 i 2011
3 261 750
31,83%
14
TV naziemna
Narciarstwie Klasycznym
ogólnokrajowa
5. Zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich
Przesłanki uwzględniania na liście związane ze spełnieniem kryteriów przedstawionych przez Komisję Europejską:
- wydarzenie lub jego wynik wywołuje szczególny oddźwięk wśród widowni danego państwa członkowskiego, wykraczający poza wpływ jaki wywołuje na
osoby, które zwykle śledzą transmisje z przebiegu danej dziedziny sportu lub z przebiegu innego rodzaju wydarzenia;
- wydarzenie obejmuje udział reprezentacji narodowej w danej dziedzinie sportu w wielkim turnieju międzynarodowym;
- relacja z danego wydarzenia była tradycyjnie nadawana w telewizji ogólnodostępnej i przyciągała dużą widownię telewizyjną w danym państwie
członkowskim.

Na podstawie wyników analizy socjologicznej przeprowadzonej przez Lokalne Badania Społeczne należy stwierdzić, że wydarzenia te wywoływały
szerszy oddźwięk społeczny, nie ograniczający się do publiczności śledzącej transmisje telewizyjne z tych imprez.
Zawody Pucharu Świata w
3 cykle zawodów w latach 2010-2012
3 671 124
31,96%
59
TV naziemna
skokach narciarskich
ogólnokrajowa
6. Zawody Pucharu Świata w biegach narciarskich kobiet
Przesłanki uwzględniania na liście związane ze spełnieniem kryteriów przedstawionych przez Komisję Europejską:
- wydarzenie lub jego wynik wywołuje szczególny oddźwięk wśród widowni danego państwa członkowskiego, wykraczający poza wpływ jaki wywołuje na
	
  

osoby, które zwykle śledzą transmisje z przebiegu danej dziedziny sportu lub z przebiegu innego rodzaju wydarzenia;
- wydarzenie obejmuje udział reprezentacji narodowej w danej dziedzinie sportu w wielkim turnieju międzynarodowym;
- relacja z danego wydarzenia była tradycyjnie nadawana w telewizji ogólnodostępnej i przyciągała dużą widownię telewizyjną w danym państwie
członkowskim.

Na podstawie wyników analizy socjologicznej przeprowadzonej przez Lokalne Badania Społeczne należy stwierdzić, że wydarzenia te wywoływały
szerszy oddźwięk społeczny, nie ograniczający się do publiczności śledzącej transmisje telewizyjne z tych imprez.
Zawody Pucharu Świata w
3 cykle zawodów w latach 2010-2012
2 236 096
23,93%
79
TV naziemna
biegach narciarskich kobiet
ogólnokrajowa
7. Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce
Przesłanki uwzględniania na liście związane ze spełnieniem kryteriów przedstawionych przez Komisję Europejską:
- wydarzenie lub jego wynik wywołuje szczególny oddźwięk wśród widowni danego państwa członkowskiego, wykraczający poza wpływ jaki wywołuje na
osoby, które zwykle śledzą transmisje z przebiegu danej dziedziny sportu lub z przebiegu innego rodzaju wydarzenia;
- wydarzenie obejmuje udział reprezentacji narodowej w danej dziedzinie sportu w wielkim turnieju międzynarodowym.
Na podstawie wyników analizy socjologicznej przeprowadzonej przez Lokalne Badania Społeczne należy stwierdzić, że wydarzenia te wywoływały
szerszy oddźwięk społeczny, nie ograniczający się do publiczności śledzącej transmisje telewizyjne z tych imprez.
Mistrzostwa Świata w
3 cykle zawodów w latach 2007, 2009
1 037 100
15,64%
29
TV naziemna
Lekkoatletyce
i 2011
ogólnokrajowa
8. Mecze z udziałem reprezentantów Polski w zawodach indywidualnych kobiet i mężczyzn w ramach turniejów tenisowych: Australian Open,
Roland Garros, Wimbledon, US Open
Przesłanki uwzględniania na liście związane ze spełnieniem kryteriów przedstawionych przez Komisję Europejską:
- wydarzenie lub jego wynik wywołuje szczególny oddźwięk wśród widowni danego państwa członkowskiego, wykraczający poza wpływ jaki wywołuje na
osoby, które zwykle śledzą transmisje z przebiegu danej dziedziny sportu lub z przebiegu innego rodzaju wydarzenia;
- wydarzenie obejmuje udział reprezentacji narodowej w danej dziedzinie sportu w wielkim turnieju międzynarodowym.
Na podstawie wyników analizy socjologicznej przeprowadzonej przez Lokalne Badania Społeczne należy stwierdzić, że wydarzenia te wywoływały
szerszy oddźwięk społeczny, nie ograniczający się do publiczności śledzącej transmisje telewizyjne z tych imprez.
Mecze z udziałem
reprezentantów Polski w
Turniej Wimbledon 2011 i 2012,
TV naziemna
zawodach indywidualnych
pozostałe turnieje nie były
91 239
12,36%
2
ogólnokrajowa
kobiet i mężczyzn w ramach
transmitowane w kanale otwartym
(powtórki
turniejów tenisowych:
retransmitowane na
Australian Open, Roland
drugi dzień)
Garros, Wimbledon, US
Open

	
  

W wyniku przeprowadzonych badań i analiz stwierdzono, że wszystkie ważne
wydarzenia będące przedmiotem rozporządzenia spełniają kryteria, o których mowa w
art. 20b ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji oraz co najmniej dwa spośród czterech kryteriów
wymaganych przez Komisję Europejską.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1.

Podmioty objęte projektem rozporządzenia:
1) nadawcy programów telewizyjnych.

2.

Konsultacje
Projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz

rozesłany pocztą tradycyjną.
3.

Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów, które mogą mieć wpływ na dochody
i wydatki budżetu i sektora publicznego.

4.

Wpływ regulacji na rynek pracy
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów, które mogą mieć wpływ na rynek
pracy.

5.

Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki
Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na konkurencyjność gospodarki.

6.

Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów mających wpływ na sytuację i rozwój
regionów.

7.

Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

	
  

