
 

 

                            Druk nr 3195  

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

 

VI kadencja 
 
 
 
 

S P R A W O Z D A N I E 
 

KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU 
 

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach 
abonamentowych  (druk nr 3139). 
 
 
 

Marszałek Sejmu –  zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu  

skierował  w dniu 9 czerwca 2010 r. powyższy projekt do Komisji Kultury i Środków 

Przekazu do pierwszego czytania. 

Komisja Kultury i Środków Przekazu po przeprowadzeniu pierwszego czytania 

na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2010 r. oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na 

posiedzeniu w dniu 8 lipca 2010 r. 

 

wnosi: 

 

Wysoki Sejm  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

 
 
Komisja - zgodnie z art. 43 ust. 3 regulaminu Sejmu – przedstawia na żądanie 

wnioskodawców  następujące wnioski mniejszości: 

 
1) skreślić w art. 1 zmianę 2; 
- poseł A. Celiński 
Uwaga: przyjęcie wniosku nr 1 spowoduje bezprzedmiotowość wniosku nr 2. 
 
2) w art. 1 w zmianie 2 w art. 21 skreślić ust. 3 i 4; 
- poseł J. Ołdakowski 
 



3) w art. 1 w zmianie 3 w art. 27 ust. 3 nadać brzmienie: 
„3. Członków zarządu, w tym prezesa zarządu, powołuje i odwołuje rada nadzorcza 

większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej trzech czwartych jej 
członków.”; 

  - poseł J. Ołdakowski 
 
4) w art. 1 w zmianie 3 w art. 27 ust. 3 nadać brzmienie: 

„3. Członków zarządu, w tym prezesa zarządu, powołuje i odwołuje rada nadzorcza 
jednostki publicznej radiofonii i telewizji.”; 

  - poseł A. Celiński 
 
5) w art. 1 zmianie 4 nadać brzmienie: 

a) ust.1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Rady nadzorcze „Telewizji Polskiej – Spółka Akcyjna” i „Polskiego Radia – 

Spółka Akcyjna” liczą siedmiu członków: sześciu wyłonionych w konkursie 
przeprowadzonym przez Krajową Radę spośród kandydatów posiadających 
kompetencje w dziedzinie prawa, finansów, a także wyróżniających się 
autorytetem, wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie mediów, kultury, edukacji 
lub społeczeństwa obywatelskiego, w tym: dwóch spośród osób zgłoszonych 
przez uczelnie akademickie; dwóch spośród osób zgłoszonych przez organizacje 
pozarządowe; dwóch spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje 
twórcze i dziennikarskie oraz 1 wyznaczonego przez ministra właściwego do 
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub Skarbu Państwa.”, 

b) dodaje się ust. 1a–1e w brzmieniu: 
„1a. Rady nadzorcze spółek radiofonii regionalnej liczą pięciu członków: czterech  

wyłonionych w konkursie przeprowadzonym przez Krajową Radę spośród 
kandydatów posiadających kompetencje w dziedzinie prawa, finansów a także 
wyróżniających się autorytetem, wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie 
mediów, kultury, edukacji lub społeczeństwa obywatelskiego, zgłoszonych 
przez uczelnie akademickie, organizacje pozarządowe i organizacje twórcze i 
dziennikarskie działające w danym regionie, jednego wyznaczonego przez 
ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub 
wyznaczonego przez ministra właściwego Skarbu Państwa. 

1b. Regulaminy konkursów dla członków rad nadzorczych, o których mowa w ust.1 
i 1a, określa Krajowa Rada, uwzględniając konieczność posiadania przez 
członków rad nadzorczych kwalifikacji wymaganych dla członków rad 
nadzorczych spółek Skarbu Państwa. 

1c. Członków rad nadzorczych wyłonionych w drodze konkursu powołuje i 
odwołuje w drodze uchwały Krajowa Rada. Pozostałych członków rad 
nadzorczych powołują i odwołują organy wymienione w ust.1 i 1a. 

1d. Członek rady nadzorczej powołany w drodze konkursu może być odwołany w 
trakcie kadencji wyłącznie na wniosek organizacji nominującej w przypadku: 

1) rażącego naruszenia prawa; 
2) prowadzenia działalności, która pozostaje w sprzeczności z 

wykonywanymi obowiązkami; 
3) działania na szkodę spółki”; 

1e. Członka wyznaczonego przez ministra Krajowa Rada odwołuje obligatoryjnie 
na wniosek organu wyznaczającego. 

- poseł J. Ołdakowski 
 
 
 



6) w art. 1 w zmianie 4 ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. Rady nadzorcze „Telewizji Polskiej - Spółka Akcyjna” i „Polskiego Radia - Spółka 

Akcyjna” liczą dziewięciu członków: sześciu wyłonionych w konkursie 
przeprowadzonym przez Krajową Radę spośród kandydatów posiadających 
kompetencje w dziedzinie, prawa, finansów, kultury oraz mediów, zgłoszonych 
przez uczelnie akademickie, i trzech wyznaczonych przez ministra właściwego do 
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw 
Skarbu Państwa i ministra właściwego do spraw finansów publicznych.”; 

- poseł A. Celiński 
 

7) w art. 1 w zmianie 4 ust. 1a nadać brzmienie: 
„1a. Rady nadzorczej spółek radiofonii regionalnej liczą siedmiu członków: pięciu 

wyłonionych w konkursie przeprowadzonym przez Krajową Radę spośród 
kandydatów posiadających kompetencje w dziedzinie, prawa, finansów, kultury oraz 
mediów, zgłoszonych przez uczelnie akademickie, i jednego wyznaczonego przez 
ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz 
jednego wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.”; 

- poseł A. Celiński 
      
8) w art. 2 dodać nową zmianę w brzmieniu: 

„...) w art. 4 po ust. 1 dodać ust. 1a w brzmieniu: 
„1a. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, oraz wynikające z innych ustaw nie 

przysługują osobom, które pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z 
osobą pełnoletnią, niespełniającą warunków do uzyskania tych zwolnień.”;     

- poseł A. Celiński 
 
 
 
Warszawa, dnia 8 lipca 2010 r. 
 
 
                                   Przewodnicząca Komisji 
                   Kultury i Środków Przekazu 
               Sprawozdawca 
 
 
           /-/  Iwona Śledzińska-Katarasińska 
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p r o j e k t 

 
 

USTAWA 

z dnia         2010 r. 

 

o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji  
oraz ustawy o opłatach abonamentowych 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, 
poz. 2531, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 6 w ust. 2 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w 
brzmieniu: 

„11) przeprowadzanie jawnych i otwartych konkursów na stanowiska członków 
rad nadzorczych w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji.”; 

2) w art. 21 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji opracowują corocznie w porozu-
mieniu z Krajową Radą plany finansowo - programowe przedsięwzięć w 
zakresie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 i 1a, wymagających 
finansowania ze środków publicznych, z uwzględnieniem części kosz-
tów funkcjonowania i rozwoju tych jednostek. 

4. Krajowa Rada w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i 
ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia, terminy 
przedkładania i zakres planów finansowo - programowych, mając na wzglę-
dzie zapewnienie realizacji misji publicznej przez jednostki publicznej ra-
diofonii i telewizji, a także swobodę nadawców publicznych w kształtowa-
niu programów.”; 

3) art. 27 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 27. 1. Zarząd spółki liczy od jednego do trzech członków. 

2. Kadencja zarządu trwa cztery lata. 

3. Członków zarządu, w tym prezesa zarządu, Krajowa Rada powo-
łuje w drodze uchwały na wniosek rady nadzorczej oraz odwołuje 
w drodze uchwały na wniosek rady nadzorczej lub walnego 
zgromadzenia. 

4. Do zarządu powołuje się wyłącznie osobę posiadającą kompeten-
cje w dziedzinie zarządzania oraz radiofonii i telewizji, spośród 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 

141, Nr 85, poz. 728 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 51, poz. 377, Nr 83, poz. 574 i Nr 133, poz. 
935, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 411, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 115, poz. 965 i Nr 
201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146. 
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kandydatów wyłonionych w konkursie przeprowadzonym przez 
radę nadzorczą. 

5. Krajowa Rada określi, w drodze rozporządzenia, regulamin kon-
kursu na kandydatów na członków zarządu, w tym sposób ogła-
szania, organizację i tryb przeprowadzania konkursu oraz sposób 
ogłaszania wyników konkursu, uwzględniając potrzebę po-
wszechności dostępu do konkursu, zapewnienia obiektywności i 
jawności postępowania, sprawnego przeprowadzenia konkursu 
oraz oceny kompetencji kandydatów, o których mowa w ust. 4. 

6. Członek zarządu może być odwołany w przypadku: 

1) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 
skarbowe; 

2) prowadzenia działalności, która pozostaje w sprzeczności 
z wykonywanymi obowiązkami; 

3) działania na szkodę spółki; 

4) zaistnienia okoliczności trwale uniemożliwiających sprawo-
wanie funkcji.”; 

4) w art. 28: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rady nadzorcze spółek „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna” i „Polskie 
Radio – Spółka Akcyjna” liczą po siedmiu członków: czterech wyło-
nionych w konkursie przeprowadzonym przez Krajową Radę spośród 
kandydatów posiadających kompetencje w dziedzinie prawa, finansów, 
kultury oraz mediów, zgłoszonych przez organy kolegialne uczelni aka-
demickich, jednego powołanego przez ministra właściwego do spraw 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, jednego powołanego przez 
ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz jednego powołane-
go przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. la - 1d w brzmieniu: 

„la. Rady nadzorcze spółek radiofonii regionalnej liczą po pięciu człon-
ków: trzech wyłonionych w konkursie przeprowadzonym przez Kra-
jową Radę spośród kandydatów posiadających kompetencje w dziedzi-
nie prawa, finansów, kultury oraz mediów, zgłoszonych przez organy 
kolegialne uczelni akademickich działających w danym regionie, jed-
nego powołanego przez ministra właściwego do spraw kultury i 
ochrony dziedzictwa narodowego oraz jednego powołanego 
przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. 

 1b. Krajowa Rada określi, w drodze rozporządzenia, regulamin konkursu 
na członka rady nadzorczej, w tym sposób ogłaszania, organizację 
i tryb przeprowadzania konkursu, sposób zgłaszania kandydatów oraz 
sposób ogłaszania wyników konkursu, uwzględniając potrzebę zapew-
nienia obiektywności i jawności postępowania, sprawnego przeprowa-
dzenia konkursu oraz oceny kompetencji kandydatów, o których mowa 
w ust. 1 i 1a. 
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 1c. Uchwała Krajowej Rady w sprawie wyników konkursu, wskazująca 
osoby wyłonione w konkursie, stanowi ich powołanie w skład rady 
nadzorczej. 

 1d. Członek rady nadzorczej może być odwołany przez organ, który go 
powołał, w przypadku: 

1) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne 
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

2) prowadzenia działalności, która pozostaje w sprzeczności z wy-
konywanymi obowiązkami; 

3) działania na szkodę spółki; 

4) zaistnienia okoliczności trwale uniemożliwiających sprawowanie 
funkcji.”; 

5) w art. 28a: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zarządy spółek oraz dyrektorzy terenowych oddziałów spółki „Telewi-
zja Polska – Spółka Akcyjna” mogą do realizacji zadań, o których 
mowa w art. 21, powołać 9 osobowe rady programowe spośród osób 
legitymujących się dorobkiem i doświadczeniem w sferze kultury i me-
diów i nauki.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. la w brzmieniu: 

„la. Rada programowa jest organem opiniodawczo-doradczym odpowied-
nio prezesa zarządu spółki lub dyrektora oddziału terenowego.”; 

6) w art. 30 uchyla się ust. 4; 

7) w art. 31b uchyla się pkt 4. 
 

Art. 2. 

W ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, 
poz. 728, z późn. zm.2)) w art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustala corocznie, po analizie planów fi-
nansowo-programowych, o których mowa w art. 21 ust. 3 ustawy o radiofo-
nii i telewizji, oraz sprawozdań, o których mowa w art. 31b pkt 3 ustawy 
o radiofonii i telewizji, za poprzedni rok kalendarzowy i analizie określo-
nych w nich kosztów, nie później niż do dnia 30 czerwca, sposób podziału 
wpływów, o których mowa w ust. 1, między jednostki publicznej radiofonii 
i telewizji w następnym roku kalendarzowym, w tym minimalny udział tere-
nowych oddziałów spółki, o której mowa w art. 26 ust. 2 ustawy o radiofonii i te-
lewizji.”. 

 

 
2) Zmiany  wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2005 r. Nr 157, poz. 1314 oraz z 2010 

r. Nr 13, poz. 70. 
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Art. 3. 

1. Kadencja dotychczasowych rad nadzorczych i zarządów spółek publicznej ra-
diofonii i telewizji powołanych na mocy ustawy, o której mowa w art. 1, 
wygasa z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2. Członkowie dotychczasowych rad nadzorczych i zarządów spółek publicznej 
radiofonii i telewizji pełnią obowiązki do czasu powołania nowych organów 
zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą. 

 

Art. 4. 

Kadencja dotychczasowych rad programowych, o których mowa w art. 28a ustawy, 
o której mowa w art. 1, wygasa z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 

 

Art. 5. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 


