
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 sierpnia 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

oraz ustawy o opłatach abonamentowych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 4 sierpnia

2010 r. ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach

abonamentowych, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 1 w pkt 4:

a) w lit. a, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rady nadzorcze spółek "Telewizja Polska – Spółka Akcyjna" i "Polskie Radio –

Spółka Akcyjna" liczą po siedmiu członków: pięciu wyłonionych w konkursie

przeprowadzonym przez Krajową Radę spośród kandydatów posiadających

kompetencje w dziedzinie prawa, finansów, kultury oraz mediów, zgłoszonych

przez organy kolegialne uczelni akademickich, jednego powołanego przez ministra

właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz jednego

powołanego przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.",

b) w lit. b, ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"la. Rady nadzorcze spółek radiofonii regionalnej liczą po pięciu członków: czterech

wyłonionych w konkursie przeprowadzonym przez Krajową Radę spośród

kandydatów posiadających kompetencje w dziedzinie prawa, finansów, kultury

oraz mediów, zgłoszonych przez organy kolegialne uczelni akademickich

działających w danym regionie oraz jednego powołanego przez ministra

właściwego do spraw Skarbu Państwa w porozumieniu z ministrem właściwym do

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.";
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2) dodaje się art. 3a w brzmieniu:

"Art. 3a. W przypadku niezgłoszenia żadnego kandydata do przeprowadzanego po raz

pierwszy konkursu na członka rady nadzorczej spółki publicznej radiofonii

i telewizji albo niewyłonienia w przeprowadzanym po raz pierwszy konkursie

wymaganej liczby członków rady, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

przeprowadzi niezwłocznie konkurs na członka rady dotyczący miejsc

nieobsadzonych, biorąc pod uwagę wyłącznie kandydatów posiadających

kompetencje w dziedzinie prawa, finansów, kultury oraz mediów, zgłoszonych

przez członków Krajowej Rady.";

3) skreśla się art. 4.
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U Z A S A D N I E N I E

Pierwsza poprawka Senatu do ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz

ustawy o opłatach abonamentowych:

- wprowadza zasadę, w myśl której kandydatów do konkursu na członka rady nadzorczej

spółki publicznej radiofonii i telewizji mogą zgłaszać wyłącznie organy kolegialne uczelni

akademickich,

- przyznaje ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

prawo powołania jednego członka rady nadzorczej Telewizji Polskiej S.A. i Polskiego

Radia S.A. – zmniejszając o 1 liczbę członków powoływanych w drodze konkursu;

w rezultacie minister właściwy do spraw Skarbu Państwa oraz minister właściwy do

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego będą powoływali po 1 członku rady

nadzorczej TVP S.A. i PR S.A.,

- zobowiązuje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa do porozumienia się

z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w sprawie

powołania jednego członka rady nadzorczej spółki radiofonii regionalnej.

Druga poprawka dotyczy sytuacji, w której nie zgłoszono żadnego kandydata do

przeprowadzanego po raz pierwszy po wejściu w życie ustawy konkursu na członka rady

nadzorczej spółki publicznej radiofonii i telewizji albo nie wyłoniono w przeprowadzanym po

raz pierwszy konkursie wymaganej liczby członków rady. W takiej sytuacji Krajowa Rada

przeprowadzi niezwłocznie dodatkowy konkurs, biorąc jednakże pod uwagę wyłącznie

kandydatów wskazanych przez członków Krajowej Rady (a nie organy kolegialne uczelni

akademickich – jak w normalnym trybie). Senat dostrzegł potrzebę wprowadzenia tego

rozwiązania, ale ograniczył jego zastosowanie do pierwszego konkursu, uznając iż

w przyszłości musi obowiązywać bezwzględnie zasada rekomendacji organów kolegialnych

uczelni akademickich.

Poprawka trzecia usuwa przepis, zgodnie z którym kadencja dotychczasowych rad

programowych wygasa z dniem wejścia w życie nowelizacji. Przepis stał się

bezprzedmiotowy po usunięciu przez Sejm zmian dotyczących rad programowych publicznej

radiofonii i telewizji (zakładających fakultatywność ich powoływania, zmniejszenie liczby

członków i zmianę organu powołującego).


