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Przedmowa

Minęło ponad dwadzieścia lat od wejścia w życie ustawy z 29.12.1992 r. o radio-
fonii i telewizji, która zniosła w Polsce monopol prawny państwowego radia i te-
lewizji oraz stworzyła podstawy funkcjonowania nowego systemu, z udziałem na-
dawców publicznych i komercyjnych. Podstawy tego systemu zostały utrwalone w 
przepisach konstytucyjnych. W ubiegłym roku podsumowano dwudziestoletni okres 
funkcjonowania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pełniącej funkcję regulatora 
krajowego rynku radiowo-telewizyjnego. 

Nowe prawo o radiofonii i telewizji kształtowało się w powiązaniu z demokra-
tycznymi przemianami systemu politycznego i państwowego. Ważne etapy tworze-
nia nowego porządku prawnego związane były z uwzględnianiem w prawie kra-
jowym wymogów Europejskiej konwencji o telewizji ponadgranicznej, a potem 
kolejnych dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących działalności telewizyjnej. Ostat-
nie  nowelizacje rozszerzyły zakres zastosowania ustawy na medialne usługi audio-
wizualne na żądanie. Zmiany te dostosowują stan prawa do aktualnych możliwości 
technologicznych w zakresie dostarczania treści audiowizualnych oraz nowych spo-
sobów korzystania z usług audiowizualnych przez widzów. 

Ponad dwadzieścia lat upłynęło również od publikacji pierwszego komentarza do 
ustawy o radiofonii i telewizji. Przez ten okres ukazało się wiele opracowań książ-
kowych i artykułów, pojawił się pokaźny zasób krajowego orzecznictwa sądowego 
w sprawach związanych ze stosowaniem ustawy, a także orzecznictwa w sprawach 
interpretacji i stosowania prawa europejskiego dotyczącego usług telewizyjnych. 
Ukształtowała się bogata praktyka administracyjna. Zmiany wprowadzone do usta-
wy w ostatnich latach, stopniowo nanoszone na pierwotną konstrukcję ustawy, 
znacznie skomplikowały stan prawa radiofonii i telewizji. Wszystko to przemawiało 
za podjęciem inicjatywy przygotowania nowego komentarza do ustawy.

Komentarz jest wynikiem wspólnej pracy zespołu autorskiego. Starania podejmo-
wane w celu zachowania możliwie jednolitego stanowiska w sprawach uregulowa-
nych różnymi przepisami ustawy nie pozostają w sprzeczności z zasadą, iż komen-
tarz do poszczególnych przepisów ostatecznie odzwierciedla poglądy autora tekstu.  

Komentarz adresujemy do nadawców i dostawców usług na żądanie, dziennika-
rzy i twórców audycji, producentów i dystrybutorów materiałów audiowizualnych, 
środowisk naukowych oraz prawników i pracowników administracji związanych 
z dziedziną radiofonii i telewizji. 
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