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ROZPORZÑDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

z dnia 20 listopada 2001 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad kwalifikowania, rozpowszechniania i sposobu zapowiadania audycji lub in-
nych przekazów, które mogà zagra˝aç fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi niepe∏noletnich.

Na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 29 grud-
nia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2001 r. Nr 101,
poz. 1114) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Audycje lub inne przekazy, które ze wzgl´du na
zawarte w nich treÊci lub ich form´ mogà zagra˝aç fi-

zycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi
niepe∏noletnich, w szczególnoÊci zawierajàce:

1) sceny przemocy, zw∏aszcza takie, w których prze-
moc jest sposobem rozwiàzywania konfliktów lub
celem samym w sobie, lub promujàce stosowanie

Dziennik Ustaw Nr 152 — 12500 — Poz. 1744

przemocy poprzez nieukazywanie negatywnych
konsekwencji takich zachowaƒ dla cz∏owieka sto-
sujàcego przemoc,

2) prezentowane w pozytywnym kontekÊcie, sprzecz-
ne z prawem lub moralnoÊcià normy grupowe,
w tym sceny przedstawiajàce w sposób atrakcyjny
postacie naruszajàce takie normy oraz treÊci upo-
wszechniajàce metody i instrukta˝ dzia∏aƒ prze-
st´pczych,

3) treÊci erotyczne prezentowane w oderwaniu od od-
powiedzialnoÊci moralnej za zachowania zwiàzane
z erotycznà sferà ˝ycia cz∏owieka,

4) zachowania naruszajàce normy dobrego obyczaju,
w tym zwroty, s∏owa lub gesty wulgarne,

nie mogà byç rozpowszechniane mi´dzy godzinà 6
a godzinà 23.

§ 2. Nadawca jest obowiàzany do uprzedzania od-
biorców o charakterze audycji lub innego przekazu,
a w szczególnoÊci takich, o których mowa w § 1, zarów-
no w zapowiedziach, jak i bezpoÊrednio przed ich roz-
powszechnieniem. W treÊci informacji nale˝y wskazaç,
je˝eli zachodzi takie niebezpieczeƒstwo, ˝e audycja lub
inny przekaz mo˝e mieç szkodliwy wp∏yw na fizyczny,
psychiczny lub moralny rozwój niepe∏noletnich.

§ 3. Zapowiedzi audycji lub innych przekazów,
o których mowa w § 1, po∏àczone z prezentacjà ich tre-

Êci, mogà byç nadawane wy∏àcznie w czasie, w którym
dozwolone jest rozpowszechnianie tych audycji lub
przekazów.

§ 4. 1. Nadawca jest obowiàzany do opracowania
regulaminu wewn´trznego okreÊlajàcego zasady kwa-
lifikowania do rozpowszechniania audycji lub innych
przekazów, o których mowa w § 1, w terminie 3 miesi´-
cy od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia.

2. Nadawca, który otrzymuje koncesj´ po dniu wej-
Êcia w ˝ycie rozporzàdzenia, jest obowiàzany opraco-
waç regulamin w terminie 3 miesi´cy od dnia otrzyma-
nia koncesji.

§ 5. Traci moc rozporzàdzenie Krajowej Rady Ra-
diofonii i Telewizji z dnia 21 listopada 1994 r. w sprawie
szczegó∏owych zasad rozpowszechniania przez radio
i telewizj´ audycji, które mogà zagra˝aç psychicznemu,
uczuciowemu lub fizycznemu rozwojowi dzieci i m∏o-
dzie˝y (Dz. U. z 1995 r. Nr 20, poz. 108).

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Przewodniczàcy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: 
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