
  

STANOWISKO  

Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] 

w ramach konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji 

 
Dziękując za możliwość zabrania głosu w przedmiotowych konsultacjach, Polska Izba 
Informatyki  
i Telekomunikacji przekazuje poniżej uwagi do projektu w kontekście zaleceń Komunikatu 
Komisji Europejskiej w sprawie stosowania zasad pomocy państwa wobec radiofonii i 
telewizji publicznej (2009/C 257/01), do którego to Komunikatu ustawodawca odwołuję 
się w uzasadnieniu do projektu ustawy.  

• Uważamy za słuszną i zasadną inicjatywę ustawodawczą zmierzającą do 
dostosowania przepisów polskiego prawa w tym obszarze do zawartych w 
Komunikacie zaleceń  
i standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. W szczególności istotne jest, aby 
zapewnić jak największą transparentność finansowania mediów publicznych, przy 
zachowaniu zasad sprawiedliwej konkurencji na rynku.  

• Jednocześnie pragniemy zauważyć, iż w projekcie nie zostały odpowiednio 
uwzględnione przepisy realizujące wszystkie zalecenia Komisji Europejskiej zawarte 
w Komunikacie.  

Uwagi szczegółowe  

1. Świadczenie nowej istotnej usługi – konieczność zapewnienia pełnej 
transparentności procesu konsultacyjnego i procesu decyzyjnego 

W art. 87 Komunikatu Komisji wskazano: W interesie przejrzystości oraz uzyskania 
wszystkich odpowiednich informacji koniecznych dla podjęcia wyważonej decyzji 
zainteresowane strony mają możliwość przedstawienia swoich poglądów na przewidywane 
istotne nowe usługi w kontekście otwartych konsultacji. Wynik konsultacji, ich ocena, jak 
również podstawy decyzji powinny zostać udostępnione obywatelom.  

Zgodnie z art. 21.b ust.1 projektu: „Świadczenie nowej istotnej usługi przez jednostkę 
publicznej radiofonii i telewizji w ramach jej misji publicznej, wymaga objęcia tej usługi 
kartą powinności.” Art. 21.a ust.7 projektu ustawy słusznie określa konieczność 
udostępnienia przez KRRiT projektu powinności na stronie podmiotowej i zaproszenia do 
zgłaszania uwag w ramach konsultacji społecznych. Jednakże w projekcie ustawy nie 
zostały przewidziane przepisy zobowiązujące KRRiT do publicznego przedstawienia: 
wyników przedmiotowych konsultacji, oceny konsultacji, jak również podstaw wydania 
przez KRRiT decyzji odnoszącej się wydania zgody na świadczenie nowej istotnej usługi w 
ramach realizacji misji publicznej. Niepełna transpozycja zapisów Komunikatu nie 
gwarantuje przejrzystości w zakresie działalności misyjnej, toteż wnosimy o stosowne 
uzupełnienie przepisów w tym zakresie. 
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2. Brak w projekcie ustawy i istniejących przepisach określenia sposobu oceny wpływu 
działalności nadawców publicznych na konkurencyjność i nadawców prywatnych, w 
tym brak procedury przeciwdziałania potencjalnemu zaniżaniu cen reklam przez 
nadawcę publicznego wykorzystującego finansowanie publiczne 

W art. 93 - 95 Komunikatu wskazano: 

Art.93. Podczas prowadzenia działalności komercyjnej nadawcy publiczni są zobowiązani 
do przestrzegania zasad rynkowych, natomiast jeżeli działają za pośrednictwem 
komercyjnych spółek zależnych, powinni przestrzegać zasady pełnej konkurencji w 
stosunkach z tymi spółkami zależnymi. Państwa członkowskie zapewniają przestrzeganie 
zasady pełnej konkurencji, realizację inwestycji komercyjnych zgodnie z zasadą inwestora 
rynkowego oraz niepodejmowanie wobec konkurencji praktyk antykonkurencyjnych przez 
nadawców publicznych, wykorzystujących dostępne im finansowanie publiczne.  

Art.94. Przykładem praktyki antykonkurencyjnej może być podcinanie cen. Nadawcy 
publiczni mogą ulegać pokusie zaniżania cen reklam bądź innych usług niepublicznych 
(takich jak komercyjne usługi odpłatne) poniżej poziomu uznawanego za zgodny z 
zasadami rynkowymi w celu zmniejszenia dochodów konkurencji w zakresie, w jakim 
wynikające z tego zmniejszenie przychodów jest pokrywane przez rekompensatę z tytułu 
usług publicznych. Takie zachowanie nie może być uznawane za nierozerwalnie związane z 
pełnieniem misji publicznej przydzielonej nadawcy i w każdym przypadku „wpływa na 
warunki handlowe i konkurencję we Wspólnocie w zakresie, w jakim byłoby to sprzeczne 
ze wspólnym interesem”, a tym samym stanowi naruszenie protokołu amsterdamskiego.  

Art.95. Mając na uwadze różnice w sytuacji rynkowej, ocena przestrzegania zasad 
rynkowych przez nadawców publicznych, w szczególności ocena, czy nadawcy publiczni 
podcinają ceny w swojej ofercie komercyjnej lub czy przestrzegają zasady 
proporcjonalności w odniesieniu do treści o najwyższej oglądalności, dokonywana jest w 
indywidualnych przypadkach z uwzględnieniem specyfiki rynku  
i przedmiotowej usługi.  

Tym samym, Komisja Europejska wyraźnie zidentyfikowała ryzyko stosowania przez 
nadawców publicznych antykonkurencyjnych praktyk mających negatywny wpływ na rynek 
komercyjny  
i wskazała na potrzebę właściwego zaadresowania tego ryzyka przez Państwa 
Członkowskie. Przychody z reklam stanowią bardzo ważny element budżetów nadawców, 
tym samym dla zapewnienia sprawiedliwych zasad konkurencji oraz transparentności 
działalności komercyjnej podmiotów korzystających z pomocy państwa na realizację misji 
publicznej istotne jest, aby uwzględnić w projekcie ustawy procedury, których celem 
będzie przeciwdziałanie potencjalnej możliwości zaniżania cen reklam przez nadawców 
publicznych oraz wprowadzenie mechanizmów skutecznego reagowania na taki proceder w 
przypadkach, w których on zaistnieje. Zgodnie z intencją Komisji, procedury te powinny 
uwzględniać działania danego podmiotu na tle specyfiki danego rynku i określonej usługi.  
Jednocześnie pragniemy zauważyć, że pomimo iż Komisja dopuszcza możliwość 
finansowania z przychodów reklamowych audycji/programów realizowanych w ramach 
działalności misyjnej, poziom tego finansowania powinien odpowiednio uwzględniać 
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otrzymaną przez nadawcę pomoc publiczną na realizację danego przedsięwzięcia. Z punktu 
widzenia zdrowej konkurencji na rynku nadawania radiowego i telewizyjnego, udział 
przychodów reklamowych w budżetach nadawców publicznych powinien być zależny od 
poziomu pomocy państwa w formie rekompensaty  
z tytułu usług publicznych. Zasadność wprowadzenia takiej zależności i obniżania poziomu 
zapomogi publicznej dla nadawców publicznych w przypadku uzyskania przychodów na ten 
cel z innych źródeł została dostrzeżona przez Komisję Europejską i opisana w Komunikacie 
w Art. 67: W dziedzinie nadawania publicznego dochód netto z działalności komercyjnej 
związanej z działalnością w zakresie usług publicznych musi być uwzględniony dla celów 
obliczenia kosztów netto usług publicznych, a tym samym do obniżenia poziomu 
rekompensaty z tytułu usług publicznych.  
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