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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 7 maja 2009 r.

o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

(druk nr 602)

USTAWA z dnia 29 grudnia 1992 r. O RADIOFONII I TELEWIZJI (Dz. U. z 2004 r. Nr

253, poz. 2531, z późn. zm.)

Art. 35.
[1. Koncesja może być udzielona osobie fizycznej, posiadającej obywatelstwo polskie i stałe

miejsce zamieszkania w Polsce, lub osobie prawnej, która ma siedzibę w Polsce.]
<1. Koncesja może być udzielona osobie fizycznej, posiadającej obywatelstwo polskie i

stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobie prawnej
lub spółce osobowej, które mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.>

2. Koncesja dla spółki z udziałem osób zagranicznych może być udzielona, jeżeli:
1) udział osób zagranicznych w kapitale zakładowym spółki nie przekracza 49 %,
2) umowa lub statut spółki przewidują, że:

a) członkami zarządu spółki będą w większości osoby posiadające obywatelstwo
polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce,

b) w zgromadzeniu wspólników lub w walnym zgromadzeniu udział głosów osób
zagranicznych i spółek zależnych, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych,
od osób zagranicznych nie może przekroczyć 49 %,

c) członkami rady nadzorczej spółki będą w większości osoby posiadające
obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce.

3. Koncesja może być również udzielona:
1) osobie zagranicznej lub
2) spółce zależnej, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, od osoby zagranicznej

- których siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim
Europejskiego Obszaru Gospodarczego - bez stosowania ograniczeń zawartych w ust. 2.

Art. 37.
1. Koncesja określa w szczególności:

[1) osobę nadawcy, jego siedzibę lub miejsce zamieszkania;]
<1) nadawcę, jego siedzibę albo miejsce zamieszkania;>
2) przedmiot działalności objętej koncesją;
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3) sposób rozpowszechniania programu (rozsiewczy naziemny, rozsiewczy satelitarny,
kablowy) oraz:
- dla rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego:

a) lokalizację stacji,
b) wysokość zawieszenia anteny,
c) moc nadajnika i maksymalną moc promieniowania,
d) charakterystykę promieniowania anteny,
e) częstotliwość,
f) polaryzację,

- dla rozpowszechniania rozsiewczego satelitarnego:
g) nazwę wykorzystywanego satelity,
h) położenie satelity na orbicie,
i) częstotliwość,
j) moc transpondera,

- dla rozpowszechniania kablowego:
k) lokalizację stacji głównej,
l) obszar objęty siecią kablową,

4) rodzaj programu i czas jego rozpowszechniania;
5) datę rozpoczęcia rozpowszechniania programu;
6) termin wygaśnięcia koncesji;
7) udział w programie audycji wytworzonych przez producentów krajowych.

2. Koncesja może określać inne warunki prowadzenia działalności, niezbędne dla realizacji
przepisów ustawy.

3. Koncesja, w zakresie określonym w ust. 1 pkt 3, jest udzielana w porozumieniu z
Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

3a. Jeżeli do rozpowszechniania programów radiofonicznych lub telewizyjnych jest
wymagana rezerwacja częstotliwości, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
dokonuje jej niezwłocznie na rzecz nadawcy, który uzyskał koncesję. Do dokonywania,
wprowadzania zmian lub cofania rezerwacji częstotliwości stosuje się przepisy art. 114 i
115 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne oraz nie stosuje się
przepisów art. 116 tej ustawy.

4.  Krajowa Rada, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
określi, w drodze rozporządzenia, dane, które powinien zawierać wniosek, oraz
szczegółowy tryb postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji.

Art. 38a.
1. Uprawnienia wynikające z koncesji są niezbywalne, z zastrzeżeniem ust. 3-5.
2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, nie przechodzą na nabywcę przedsiębiorstwa

upadłego.
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3. W przypadku łączenia, podziału albo innego rodzaju przekształceń spółek handlowych,
uprawnienia, o których mowa w ust. 1, mogą przejść na inny podmiot za zgodą Krajowej
Rady wyrażoną w formie uchwały. Odmowa wyrażenia zgody następuje, gdy:

1) nadawca osiągnie pozycję dominującą w dziedzinie środków masowego przekazu na
danym rynku właściwym w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i
konsumentów;

2) nastąpi przejęcie bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad działalnością nadawcy
przez inną osobę.

<3a. Osoba fizyczna może przenieść uprawnienia wynikające z koncesji, za zgodą
Krajowej Rady wyrażoną w formie uchwały, na spółkę, której jest wspólnikiem.>

4. Na podstawie uchwały Krajowej Rady, Przewodniczący Krajowej Rady wydaje decyzję
w sprawie wyrażenia zgody bądź odmowy, o której mowa w ust. 3.

5. Do uprawnień wynikających z rezerwacji częstotliwości stosuje się przepisy ustawy z
dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.


