UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 maja 2009 r.
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 7 maja 2009 r.
ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji, wprowadza do jej tekstu następujące
poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 1, w ust. 1 wyrazy "spółce osobowej" zastępuje się wyrazami "osobowej
spółce handlowej";

2)

w art. 1 w pkt 1 w zdaniu wstępnym wyrazy "ust. 1 otrzymuje" zastępuje się wyrazami
"ust. 1 i 2 otrzymują" i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
"2. Koncesja dla spółki z udziałem osób zagranicznych może być udzielona, jeżeli:
1) udział kapitałowy osób zagranicznych w spółce lub udział osób zagranicznych
w kapitale zakładowym spółki nie przekracza 49 %,
2) umowa lub statut spółki przewidują, że:
a) osobami uprawnionymi do reprezentowania lub prowadzenia spraw spółki
albo 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) osoby zagraniczne nie mogą dysponować bezpośrednio lub pośrednio
większością przekraczającą 49 % głosów w osobowej spółce handlowej,
d) członkami rady nadzorczej spółki będą w większości osoby posiadające
obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce.";
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3)

w art. 1 w pkt 3, w ust. 3a:
a) po wyrazach "której jest wspólnikiem" dodaje się wyrazy "i która spełnia warunki,
o których mowa w art. 35",
b) dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
"Odmowa wyrażenia zgody następuje z przyczyn, o których mowa w art. 36
ust. 2.";

4)

w art. 1 w pkt 3 po wyrazach "w art. 38a" dodaje się dwukropek, pozostałą treść
oznacza się jako lit. a i dodaje się lit. b w brzmieniu:
"b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Na podstawie uchwały Krajowej Rady, Przewodniczący Krajowej Rady wydaje
decyzję w sprawie wyrażenia zgody bądź odmowy, o której mowa w ust. 3
i 3a.".".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

-3Uzasadnienie
Senat, po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji, postanowił
wprowadzić do jej tekstu cztery poprawki.
W poprawce pierwszej Senat uznał, iż nie wszystkie spółki osobowe mogą
otrzymywać koncesję. W tym celu doprecyzowano, iż uprawnionymi będą jedynie spółki
osobowe utworzone na podstawie Kodeksu spółek handlowych.
Przyczyną przyjęcia poprawki drugiej było przeświadczenie, iż dodanie do katalogu
uprawnionych do otrzymania koncesji spółek osobowych, bez określenia warunków ich
funkcjonowania, może spowodować obejście ograniczeń dotyczących udziału w spółkach
osób zagranicznych z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Ponieważ
jedynie niektóre ograniczenia dotyczące spółek w ogólności będą miały zastosowanie do
spółek osobowych (kapitał zakładowy, rada nadzorcza, walne zgromadzenie – występuje
wyłącznie w spółce komandytowo-akcyjnej, zarząd – w spółce partnerskiej) uzupełniono
wykaz warunków, które musi spełnić spółka z udziałem osób zagranicznych o pojęcia
dotyczące pozostałych spółek (udział kapitałowy, głosowanie w spółce, uprawnienie do
reprezentowania i prowadzenia spraw spółki).
Ustawa wymagała doprecyzowania również w zakresie przekazywania koncesji.
Senat uznał, iż koncesję można przenieść wyłącznie na spółkę, do której będą miały
zastosowanie ograniczenia wymienione w art. 35 tj. dotyczące siedziby w Polsce lub na
obszarze EOG oraz udziału osób zagranicznych. Ponadto Senat uznał za konieczne
ograniczenie swobody uznaniowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przy wydawaniu
uchwały odmawiającej wyrażenia zgody na przeniesienie koncesji. Krajowa Rada będzie
mogła odmówić wyrażenia zgody na przekazanie koncesji z tych samych przyczyn, z powodu
których odmawia wydania koncesji.
Ponadto Senat postanowił, konsekwentnie za przyjętym i obowiązującym w ustawie
modelem, że organem wykonawczym Krajowej Rady jest jej Przewodniczący. W poprawce
czwartej Senat wskazał, iż to Przewodniczący Krajowej Rady wydaje decyzje na podstawie
uchwały Krajowej Rady w sprawie wyrażenia zgody (bądź odmowy) na przeniesienie
uprawnień wynikających z koncesji na spółkę.

