
ZASADY ZAWIERANIA UMÓW NA  SPONSOROWANIE AUDYCJI  
W TVP S.A. ODDZIAŁ W SZCZECINIE 

 
1. Umowa na sponsorowanie audycji zawierana jest w formie pisemnej z określeniem ilości 
sponsorowanych audycji oraz ilości emitowanych billboardów sponsorskich oraz pasm, w 
których będą one emitowane.  Sponsor  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 SA Oddział w Szczecinie.  
 
2. Sponsor może być reprezentowany przez agencję reklamową. Agencja składa 
pełnomocnictwa oraz NIP, REGON, KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, przy czym agencji reklamowej nie przysługuje z tytułu pośrednictwa 15 % 
rabat agencyjny .  
 
3. TVP S.A. Oddział w Szczecinie poinformuje o sponsorowaniu audycji przez Kontrahenta 
poprzez emisje wskazań sponsorskich.  
 
4. Wskazanie sponsorskie zawarte w billboardzie sponsorskim może zawierać jego nazwę, 
firmę, znak towarowy lub inne oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorcę lub jego 
działalność, odniesienie do jego towarów, usług lub ich znaku towarowego.  
 
5. Sponsor, który jest producentem lub dystrybutorem napojów alkoholowych, usług 
medycznych świadczonych m.in. na podstawie skierowania od lekarza, produktów 
leczniczych sprzedawanych m.in. na receptę oraz gier hazardowych – wideo loterii , gier na 
automatach oraz zakładów wzajemnych, oświadcza , że jego zasadniczej działalności nie 
stanowi produkcja, sprzedaż towarów lub świadczenie usług, o których mowa powyżej. 
Odmowa złożenia takiego oświadczenia uniemożliwia zawarcie umowy na sponsorowanie 
audycji.  
 
6. Cena sponsoringu wynika z ofert handlowych obowiązujących w TVP S.A. Oddział w 
Szczecinie a w  przypadkach nie uregulowanych cennikami ustalana jest w drodze negocjacji i 
uzależniona jest od kosztu wyprodukowania audycji, kosztów jej emisji oraz pasm w jakich 
będzie emitowana audycja i billboardy sponsorskie .  
 
7. TVP S.A. Oddział w Szczecinie  zastrzega sobie prawo nie emitowania audycji i billboardów 
sponsorskich w uzgodnionym terminie z przyczyn programowych lub technicznych. W takim 
przypadku audycja i billboardy zostaną wyemitowane w najbliższym terminie uzgodnionym 
przez strony . 
 
8. Najpóźniej na trzy dni robocze  przed dniem pierwszej emisji (nie licząc dnia emisji) należy 
dostarczyć: 
 
a/ billboard sponsorski  na płycie XDCAM ewentualnie kasecie analogowej BETACAM SP 
(jeden billboard na jednej płycie lub kasecie) lub w innej formie uzgodnionej z Działem 
Marketingu TVP S.A. Oddział w Szczecinie; kopia emisyjna musi spełniać wymogi techniczne, 
treść billboardów  nie może naruszać zasad określonych w dokumencie „Zasady emitowania 



filmów reklamowych, filmów telesprzedaży i audycji sponsorowanych na antenach Telewizji 
Polskiej S.A.”  
 
b/ metryczkę billboardu sponsorskiego, zawierającą m. in. oświadczenie zleceniodawcy, że 
jest on  właścicielem wszelkich praw do billboardu , 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 produktów prezentowanych w 
billboardzie do obrotu w Polsce. 
Dotyczy to :  
- artykułów spożywczych (Instytut Żywności i Żywienia) 
- paraleków (Ministerstwo Zdrowia) 
- artykułów chemicznych (Instytut Higieny) 
 
9. Płatność za zlecone emisje billboardów nastąpi w terminie określonym w umowie na 
konto TVP SA Oddział w Szczecinie  -  
Bank Handlowy S.A.: 06 1030 1508 0000 0008 1726 2015 
 
10. Szczegółowe zasady sponsoringu  na antenie TVP Szczecin zawiera dokument „Zasady 
emitowania filmów reklamowych, filmów telesprzedaży i audycji sponsorowanych na 
antenach Telewizji Polskiej S.A.”  
 
11. W przypadku, kiedy sponsorem audycji  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.   

12. W przypadkach nieomówionych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie przepisy 

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

 


