
ZASADY ZAWIERANIA UMÓW NA EMISJĘ FILMÓW REKLAMOWYCH  
W TVP S.A. ODDZIAŁ W SZCZECINIE 

 
1. Umowa na emisję filmu reklamowego (zwanego dalej „reklamą”) zawierana jest w formie 
pisemnej z określeniem reklamowanego towaru lub usługi, długości reklamy, liczby emisji 
oraz pasm reklamowych. Reklamodawca zobowiązany jest do dostarczenia kompletu kopii 
dokumentów statutowych firmy (REGON statystyczny, wypis z rejestru handlowego lub 
ewidencji działalności gospodarczej, decyzja o nadaniu numeru NIP),  Zawarcie umowy  
następuje z chwilą podpisania jej przez TVP S.A. Oddział w Szczecinie.  
 
2. Reklamodawca może być reprezentowany przez agencję reklamową. Agencja składa 
pełnomocnictwa oraz NIP, REGON, KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej. Na podstawie tych dokumentów Dział Marketingu i Reklamy TVP S.A. Oddział 
w Szczecinie może udzielić agencji do 15% rabatu (tzw. rabat agencyjny). 
 
3. Niezależnie opustu określonego w punkcie 2 Dział Marketingu i Reklamy TVP S.A. Oddział 
w Szczecinie może stosować inne opusty wynikające z obowiązujących ofert handlowych.  
 
4. TVP S.A. Oddział w Szczecinie zastrzega sobie prawo nie emitowania reklamy w 
uzgodnionym terminie z przyczyn programowych lub technicznych. W takim przypadku 
reklama zostanie wyemitowana w najbliższym terminie uzgodnionym przez strony . 
 
5. Najpóźniej na trzy dni robocze przed dniem pierwszej emisji (nie licząc dnia emisji) 
reklamodawca zobowiązuje się dostarczyć: 
 
a/ reklamę na płycie XDCAM ewentualnie kasecie analogowej BETACAM SP (jedna reklama 
na jednej płycie lub kasecie) lub w innej formie uzgodnionej z Działem Marketingu i Reklamy 
TVP S.A. Oddział w Szczecinie; kopia emisyjna musi spełniać wymogi techniczne, treść 
reklamy nie może naruszać zasad określonych w dokumencie „Zasady emitowania filmów 
reklamowych, filmów telesprzedaży i audycji sponsorowanych na antenach Telewizji Polskiej 
S.A.”  
 
b/ metryczkę reklamy, zawierającą m. in. oświadczenie zleceniodawcy, że jest on 
właścicielem wszelkich praw do filmu reklamowego, nie obciążonych prawami osób trzecich i 
ponosi odpowiedzialność z tytułu ewentualnych roszczeń w związku z naruszeniem praw 
autorskich i dóbr osobistych, 
 
c/ ewentualne zaświadczenia (atesty) o dopuszczeniu reklamowanych produktów do obrotu 
w Polsce. 
Dotyczy to : 
 - artykułów spożywczych (Instytut Żywności i Żywienia) 
- paraleków (Ministerstwo Zdrowia) 
- artykułów chemicznych (Instytut Higieny) 
 
6. Płatność za zlecone emisje reklamy nastąpi w terminie określonym w umowie na konto 
TVP SA Oddział w Szczecinie Bank Handlowy S.A.: 06 1030 1508 0000 0008 1726 2015 
 



7. Cennik emisji reklam obejmuje stawki opłat za emisje filmów reklamowych we wszystkich 
obecnie istniejących blokach reklamowych. 
 
8. W przypadku zmian z przyczyn programowych lub technicznych emisji pasm reklamowych 
(czasu emisji, rodzaju programu, przy którym blok reklamowy został określony) w 
rozliczeniach, obowiązuje cena emisji reklamy pasma zbliżonego do faktycznie 
zrealizowanego i nie może być ona wyższa od wartości pasma zleconego. 
 
9. Szczegółowe zasady emitowania reklam na antenie TVP Szczecin zawiera dokument 

„Zasady emitowania filmów reklamowych, filmów telesprzedaży i audycji sponsorowanych 

na antenach Telewizji Polskiej S.A.”  

10. W przypadku, kiedy reklamodawcą jest pracownik TVP S.A. lub członek jego rodziny 

zastosowanie mają przepisy uchwały  nr 607/2013 Zarządu spółki TVP S.A. z dnia 3 grudnia 

2013 r. stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszych zasad.   

11. W przypadkach nieomówionych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego ,  ustawy o radiofonii i telewizji oraz rozporządzenia KRRiTV.  

 

 


