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SEJM 
POLITEJ POLSKIEJ 

I kadencja  

Pan  
Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani 
noszą projekt ustawy: 

 zmianie ustawy o radiofonii i telewizji 
raz ustawy o opłatach 
bonamentowych. 

reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 
my panią poseł Iwonę Śledzińską-Katarasińską. 

a Augustyn;  (-)   Andrzej Biernat;  (-)   Beata Bublewicz;  (-)   Leszek 
(-)   Alicja Dąbrowska;  (-)   Ewa Drozd;  (-)   Andrzej Halicki; 
orz Karpiński;  (-)   Małgorzata Kidawa-Błońska;  (-)   Magdalena 
 (-)   Zbigniew Konwiński;  (-)   Agnieszka Kozłowska-Rajewicz; 
z Kulesza;  (-)   Sławomir Neumann;  (-)   Stefan Niesiołowski; 
mir Nowak;  (-)   Paweł Olszewski;  (-)   Maciej Orzechowski; 
ew Pacelt;  (-)   Sławomir Rybicki;  (-)   Grzegorz Schetyna; 
aw Sekuła;  (-)   Bożena Sławiak; (-) Iwona Śledzińska-Katarasińska; 
omański;  (-)   Renata Zaremba. 
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Pan 
Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 

Opinia prawna 
w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach 
abonamentowych (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Iwona Śledzińska-
Katarasińska) 
 
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 
roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2009 r. Nr 5, poz. 47, 
ze zmianami) sporządza się następującą opinię: 
 

1. Przedmiot projektu ustawy 
Proponowana ustawa przewiduje zmianę ustawy z dnia 29 grudnia 1992 

r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, ze zmianami) oraz 
ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, 
poz. 728, ze zmianami). Zmiana dotyczy przeprowadzania konkursów na 
stanowiska członków rad nadzorczych w spółkach publicznej radiofonii i 
telewizji, opracowywania planów finansowo-programowych przedsięwzięć w 
zakresie realizacji zadań misji publicznej wymagających finansowania ze 
środków publicznych, składu i trybu powoływania oraz odwoływania członków 
zarządu spółek publicznej radiofonii i telewizji, powoływania rad 
programowych. Projekt przewiduje też uchylenie art. 21 ust. 1a ustawy o 
radiofonii i telewizji, w którym zamieszczony jest otwarty katalog zadań 
publicznej radiofonii i telewizji, wynikających z realizacji misji publicznej. 

Projekt zawiera przepisy przejściowe. Proponowana ustawa ma wejść w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
  

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem 
Prawo Unii Europejskiej nie reguluje kwestii, o których mowa w 

projekcie ustawy. 
 
3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 

Unii Europejskiej 
Przepisy projektu nie należą do materii regulacji prawa UE. 
 



4. Konkluzje 
Przedmiot projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz 

ustawy o opłatach abonamentowych nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
 

 
p.o. Szefa Kancelarii Sejmu 
 
 
 Lech Czapla 
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 Pan 
 Bronisław Komorowski 
 Marszałek Sejmu  
 Rzeczypospolitej Polskiej 

 
Opinia prawna 

w sprawie stwierdzenia – w trybie art. 95a ust. 3 Regulaminu Sejmu – czy 
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz 
ustawy o opłatach abonamentowych (przedstawiciel wnioskodawców: poseł 
Iwona Śledzińska-Katarasińska) jest projektem ustawy wykonującej prawo 
Unii Europejskiej 

 
Proponowana ustawa przewiduje zmianę ustawy z dnia 29 grudnia 1992 

r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, ze zmianami) oraz 
ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, 
poz. 728, ze zmianami). Zmiana dotyczy przeprowadzania konkursów na 
stanowiska członków rad nadzorczych w spółkach publicznej radiofonii i 
telewizji, opracowywania planów finansowo-programowych przedsięwzięć w 
zakresie realizacji zadań misji publicznej wymagających finansowania ze 
środków publicznych, składu i trybu powoływania oraz odwoływania członków 
zarządu spółek publicznej radiofonii i telewizji, powoływania rad 
programowych. Projekt przewiduje też uchylenie art. 21 ust. 1a ustawy o 
radiofonii i telewizji, w którym zamieszczony jest otwarty katalog zadań 
publicznej radiofonii i telewizji, wynikających z realizacji misji publicznej. 

Przedmiot projektu ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o 

opłatach abonamentowych nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii 
Europejskiej. 
 

 
p.o. Szefa Kancelarii Sejmu 
 
 

          Lech Czapla 
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