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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 10. posiedzeniu w dniu 18 marca 2008 r. ustawę

o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych
ustaw.

Łączę wyrazy szacunku
(-) Bronisław Komorowski

USTAWA
z dnia 18 marca 2008 r.
o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw1)2)

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.3)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) rozprowadzaniem jest przejmowanie w całości i bez zmian programu nadawcy
krajowego lub zagranicznego, z wyjątkiem programu rozpowszechnianego w sieci
kablowej, i równoczesne jego wprowadzanie do dowolnego systemu odbioru;”;
2) art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Art. 5. Tworzy się Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, zwaną dalej „Krajową Radą”.
Krajowa Rada stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu
publicznego w radiofonii i telewizji, wypełniając swoje zadania na zasadach i w
formach określonych w niniejszej ustawie.”;
3) w art. 6:
a) uchyla się ust. 1,
b) w ust. 2:
- uchyla się pkt 1, 3 i 3a,
- pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) sprawowanie w granicach określonych ustawą kontroli programowej
działalności nadawców”,
- uchyla się pkt 6,
- dodaje się pkt 11 w brzmieniu:
„11) przeprowadzanie konkursów na stanowiska członków zarządów i rad
nadzorczych w spółkach publicznej radiofonii i telewizji.”,
c) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności
elektronicznej (Dz.U. WE L 108 z 24.4.2002 r., str. 349, z późn. zm.).
2)
Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, ustawę z dnia 27
lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawę z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
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„3. Krajowa Rada w przypadku uzyskania wiadomości wskazującej na naruszenie
wolności słowa lub prawa do informacji może zwrócić się o zbadanie sprawy do
właściwych organów, w szczególności organów nadzoru, prokuratury, kontroli
państwowej, zawodowej lub społecznej. Zwracając się o zbadanie sprawy Krajowa
Rada może zażądać nadesłania w wyznaczonym terminie informacji o podjętych
przez organ działaniach.
4. Krajowa Rada współdziała ze stowarzyszeniami, fundacjami i innymi
dobrowolnymi zrzeszeniami działającymi na rzecz wolności słowa.”;
4) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu:
„Art. 6a. Do zadań Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej
„Prezesem UKE”, należy w szczególności:
1) kontrolowanie działalności nadawców, z wyłączeniem kontroli, o której
mowa w art. 6 ust. 2 pkt 4;
2) podejmowanie, w zakresie przewidzianym ustawą, rozstrzygnięć w
sprawach koncesji na rozpowszechnianie programów;
3) prowadzenie rejestru programów;
4) uznawanie za nadawcę społecznego lub odbieranie tego przymiotu, na
warunkach określonych ustawą;
5) organizowanie i inicjowanie w porozumieniu z Krajową Radą
współpracy z zagranicą w dziedzinie radiofonii i telewizji.”;
5) w art. 7:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Krajowej Rady wchodzi siedmiu członków powoływanych: 3 przez
Sejm, 2 przez Senat oraz 2 przez Prezydenta, spośród osób wyróżniających się
wiedzą i doświadczeniem w zakresie środków społecznego przekazu oraz
posiadających co najmniej dwie rekomendacje udzielone przez uczelnie, o
których mowa w art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.4)) lub
ogólnokrajowe stowarzyszenia twórców lub dziennikarzy.”,
b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. W przypadku odwołania członka lub jego śmierci przed upływem kadencji,
właściwy organ niezwłocznie powołuje nowego członka Krajowej Rady na okres
do końca tej kadencji.”;
6) w art. 8:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pracodawca zatrudniający członka Krajowej Rady udzieli mu, na jego wniosek,
urlopu bezpłatnego na czas udziału w posiedzeniu oraz wykonywania innych
obowiązków wynikających z pełnienia funkcji członka Krajowej Rady. Okres

3)

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 oraz z 2007 r. Nr 25,
poz. 162 i Nr 61, poz. 411.
4)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr
144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i
Nr 180, poz. 1280.
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urlopu wlicza się do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia wynikające ze
stosunku pracy.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Nie można łączyć funkcji członka Krajowej Rady z prowadzeniem działalności
pozostającej w konflikcie interesów z zadaniami Krajowej Rady, w szczególności
z posiadaniem udziałów albo akcji spółki, pełnieniem funkcji bądź
uczestniczeniem w inny sposób w działalności podmiotu będącego:
1) nadawcą;
2) podmiotem rozpowszechniającym
telewizyjne lub radiowe;

lub

rozprowadzającym

programy

3) producentem radiowym lub telewizyjnym.”,
c) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:
„5. Członkowi Krajowej Rady przysługują środki finansowe w związku z
wykonywaniem funkcji w Krajowej Radzie w zryczałtowanej wysokości 50 %
wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie przepisów o
wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, natomiast
Przewodniczącemu Krajowej Rady - w wysokości 70 % tego wynagrodzenia.
6. Członkowie Krajowej Rady w związku z pełnieniem obowiązków w Krajowej
Radzie otrzymują zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.5)).”;
7) w art. 9:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Na podstawie ustaw i w celu ich wykonania Krajowa Rada wydaje
rozporządzenia, natomiast w sprawach indywidualnych wyraża swoje stanowisko
w formie uchwał.
2. Krajowa Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów ustawowej
liczby członków.”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. Krajowa Rada obraduje na posiedzeniach.
2b. Posiedzenia Krajowej Rady zwołuje jej Przewodniczący, w miarę potrzeb, co
najmniej raz w miesiącu z własnej inicjatywy albo na wniosek co najmniej jednej
trzeciej ustawowej liczby członków Krajowej Rady.”;
8) w art. 10:
a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

5)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr
123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196,
poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr
96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz.
610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587
i Nr 221, poz. 1615 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr
225, poz. 1672.
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„2. Krajowa Rada może żądać od nadawcy przedstawienia materiałów, dokumentów i
udzielenia wyjaśnień w zakresie niezbędnym dla kontroli zgodności działania
nadawcy z przepisami ustawy i warunkami koncesji.
3. Krajowa Rada wzywa nadawcę do zaniechania działań w zakresie tworzenia i
rozpowszechniania programów, jeżeli naruszają one przepisy ustawy lub warunki
koncesji.”,
b) dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Jeżeli nadawca w terminie 30 dni od dnia wezwania, o którym mowa w ust. 3,
nie zaniecha działań, naruszających przepisy ustawy lub warunki koncesji,
Krajowa Rada zwraca się do Prezesa UKE z wnioskiem o wszczęcie postępowania
w sprawie:
1) nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 53 lub art. 54;
2) wydania decyzji w sprawie cofnięcia koncesji.”,
c) uchyla się ust. 4,
d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Przepisy ust. 2-3a stosuje się odpowiednio do rozprowadzania programów
radiowych i telewizyjnych.”;
9) w art. 26 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5. Prezes UKE dokonuje, w drodze decyzji, rezerwacji częstotliwości w zakresie
niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań przez spółki oraz określa warunki
wykorzystania tych częstotliwości. Do dokonywania, wprowadzania zmian lub cofania
rezerwacji częstotliwości stosuje się przepisy art. 114 i art. 115 ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.6)). O
dokonaniu rezerwacji częstotliwości Prezes UKE informuje Krajową Radę.
6. Prezes UKE zapewnia dla spółek tworzących i rozpowszechniających:
1) ogólnokrajowe programy telewizyjne - częstotliwości w zakresie niezbędnym do
pokrycia kraju zasięgiem odbioru programu „Telewizja Polska I” i „Telewizja
Polska II”;
2) ogólnokrajowe programy radiowe - częstotliwości w zakresie niezbędnym do
pokrycia kraju zasięgiem odbioru programu pierwszego, drugiego, trzeciego i
czwartego oraz częstotliwości niezbędne do rozpowszechniania programów
radiowych dla odbiorców za granicą;
3) regionalne programy telewizyjne - częstotliwości niezbędne do rozpowszechniania
regionalnych programów telewizyjnych;
4) regionalne programy radiowe - częstotliwości niezbędne do rozpowszechniania
regionalnych programów radiowych.”;
10) art. 27 otrzymuje brzmienie:
„Art. 27. 1. Zarząd spółki liczy od jednego do trzech członków.

6)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362
i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr
235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556 oraz z 2008 r.
Nr 17, poz. 101.
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2. Członków zarządu, w tym prezesa zarządu, powołuje i odwołuje Krajowa
Rada w drodze uchwały.
3. Członek zarządu w trakcie trwania kadencji może być odwołany tylko z
ważnych powodów, a w szczególności w przypadku:
1) rażącego naruszenia przepisów prawa;
2)

prowadzenia działalności, która
wykonywanymi obowiązkami;

pozostaje

w

sprzeczności

z

3) działania na szkodę spółki.
4. Kadencja zarządu trwa cztery lata.
5. W skład zarządu można powołać wyłącznie osobę, która wygrała konkurs, o
którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 11.
6. Regulamin konkursu dla członków zarządu ustanawia Krajowa Rada,
uwzględniając konieczność posiadania przez członków zarządu kompetencji
w zakresie zarządzania oraz radiofonii i telewizji.”;
11) w art. 28:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rada nadzorcza liczy od trzech do siedmiu członków. Członków rady nadzorczej
powołuje i odwołuje Krajowa Rada w drodze uchwały. W spółkach radiofonii
regionalnej rada nadzorcza liczy nie więcej niż trzech członków.”,
b) dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:
„1a. Członek rady nadzorczej w trakcie trwania kadencji może być odwołany tylko z
ważnych powodów, a w szczególności w przypadku:
1) rażącego naruszenia przepisów prawa;
2)

prowadzenia działalności, która
wykonywanymi obowiązkami;

pozostaje

w

sprzeczności

z

3) działania na szkodę spółki.
1b. W skład rady nadzorczej można powołać wyłącznie osobę, która wygrała konkurs,
o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 11.
1c. Regulamin konkursu dla członków rady nadzorczej ustanawia Krajowa Rada,
uwzględniając konieczność posiadania przez członków rady nadzorczej
kompetencji w zakresie zarządzania oraz radiofonii i telewizji.”;
12) w art. 28a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rady programowe publicznej radiofonii i telewizji liczą dziewięciu członków
powoływanych przez Krajową Radę spośród grona osób legitymujących się dorobkiem
i doświadczeniem w sferze kultury i mediów. Sześciu członków rady programowej
reprezentuje ugrupowania parlamentarne, natomiast w przypadku mediów
regionalnych - ugrupowania reprezentowane we właściwych terytorialnie sejmikach
wojewódzkich.”;
13) art. 32 otrzymuje brzmienie:
„Art. 32. W celu realizacji zadań radiofonii i telewizji publicznej spółki mogą tworzyć,
za zgodą Krajowej Rady podmioty przewidziane przepisami prawa.”;
14) w art. 33 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
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„2. Organem właściwym w sprawach koncesji jest Prezes UKE.
3. Prezes UKE podejmuje decyzję w sprawie koncesji po zasięgnięciu opinii Krajowej
Rady w zakresie pozaekonomicznych interesów narodowych dotyczących kultury,
języka i pluralizmu mediów oraz w zakresie, o którym mowa w art. 36 ust. 1.”;
15) w art. 34:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prezes UKE, w porozumieniu z Krajową Radą w zakresie warunków
programowych, ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji
Elektronicznej informacje o możliwościach uzyskania koncesji na
rozpowszechnianie programu radiowego lub telewizyjnego oraz ustala termin, nie
krótszy niż 45 dni od dnia ogłoszenia, do składania wniosków o udzielenie
koncesji.”,
b) ust. 1b otrzymuje brzmienie:
„1b. Prezes UKE, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ogłoszenia, o którym
mowa w ust. 1, zamieszcza w co najmniej jednym drukowanym dzienniku o
zasięgu ogólnopolskim informację o tym ogłoszeniu.”,
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Prezes UKE podaje do publicznej wiadomości listę wnioskodawców
uczestniczących w postępowaniu o udzielenie koncesji. W przypadku złożenia
większej
liczby wniosków,
przekraczających
istniejące
możliwości
rozpowszechniania programów, są one rozpatrywane w ramach jednego
postępowania.”;
16) w art. 37:
a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) sposób rozpowszechniania programu (analogowy rozsiewczy naziemny, cyfrowy
rozsiewczy naziemny, rozsiewczy satelitarny, poprzez wprowadzenie do sieci
kablowej) oraz dla rozpowszechniania rozsiewczego satelitarnego:
a) nazwę wykorzystywanego satelity,
b) położenie satelity na orbicie,
c) częstotliwość,
d) lokalizację stacji dosyłowej;”,
b) uchyla się ust. 3,
c) ust. 3a i 4 otrzymują brzmienie:
„3a. Jeżeli do rozpowszechniania programów radiofonicznych lub telewizyjnych w
sposób analogowy rozsiewczy naziemny wymagana jest rezerwacja częstotliwości
dokonuje się jej wraz z udzieleniem koncesji. Do dokonania, zmiany lub cofnięcia
rezerwacji częstotliwości stosuje się przepisy art. 114 i art. 115 ustawy z dnia 16
lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne oraz nie stosuje się art. 116 tej ustawy.
4. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po
zasięgnięciu opinii Prezesa UKE oraz Krajowej Rady, kierując się dążeniem do
zapewnienia Prezesowi UKE informacji potrzebnych do realizowania obowiązków
oraz mając na uwadze potrzebę zapewnienia przejrzystości i efektywności
postępowania, określi, w drodze rozporządzenia:
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1) wymagania formalne dotyczące wniosku;
2) dane, które powinien zawierać wniosek;
3) sposób jego złożenia;
4) skutki prawne niedopełnienia przez wnioskodawcę przewidzianych prawem
wymagań;
5) zgłaszanie zmian dotyczących stanu faktycznego lub prawnego objętego
wnioskiem.”;
17) art. 37a otrzymuje brzmienie:
„Art. 37a. Nadawca jest obowiązany do corocznego składania Prezesowi UKE
sprawozdania finansowego, w formie przewidzianej w ustawie z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości.”;
18) w art. 38:
a) w ust. 1 pkt 2-4 otrzymują brzmienie:
„2) nadawca rażąco narusza warunki określone w ustawie lub w koncesji. W
przypadku naruszeń warunków dotyczących programu koncesję cofa się w
porozumieniu z Krajową Radą;
3) działalność objęta koncesją jest wykonywana w sposób sprzeczny z ustawą lub z
warunkami określonymi w koncesji, a nadawca, pomimo wezwania, o którym
mowa w art. 10 ust. 3, nie usunął naruszeń w wyznaczonym terminie;
4) nadawca, pomimo wezwania Prezesa UKE, nie rozpoczął rozpowszechniania
programu w terminie ustalonym w koncesji lub trwale zaprzestał wykonywania
rozpowszechniania programu za pomocą wszystkich lub niektórych stacji
nadawczych - chyba że nadawca wykaże, że opóźnienie rozpoczęcia
rozpowszechniania programu lub zaprzestanie rozpowszechniania programu
zostały spowodowane okolicznościami od niego niezależnymi. Za trwałe
zaprzestanie rozpowszechniania programu uważa się fakt nierozpowszechniania
programu przez okres trzech kolejno następujących po sobie miesięcy.”,
b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. Prezes UKE podaje do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu
postępowania w sprawie cofnięcia koncesji.
4. W przypadku uprawomocnienia się decyzji w sprawie cofnięcia koncesji Prezes
UKE niezwłocznie ogłasza o możliwości uzyskania koncesji w zakresie objętym
cofniętą koncesją.”;
19) w art. 38a ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„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 Prezesa
UKE. 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.
4. Prezes UKE wydaje decyzję w sprawie wyrażenia zgody bądź odmowy, o której mowa w
ust. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, Prezes UKE może zasięgnąć
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opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a w przypadku, o którym
mowa w ust. 3 pkt 2, Prezes UKE może zasięgnąć opinii Krajowej Rady.”;
20) w art. 39b:
a) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„O uznanie za nadawcę społecznego może do Prezesa UKE wystąpić:”,
b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Uznanie za nadawcę społecznego następuje w drodze decyzji Prezesa UKE w
porozumieniu z Krajową Radą.”;
21) w art. 40 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Za udzielenie koncesji pobiera się opłatę, niezależnie od opłat za używanie urządzeń
radiowych oraz za prawo do dysponowania częstotliwością, przewidzianych w ustawie
z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.
2.

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu
opinii Prezesa UKE oraz Krajowej Rady ustala, w drodze rozporządzenia, wysokość
opłaty, o której mowa w ust. 1, oraz może określić podmioty zwolnione od opłaty,
uwzględniając charakter poszczególnych nadawców i ich programów.”;

22) w art. 40a:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nabycie lub objęcie udziałów albo akcji, bądź nabycie prawa z udziałów lub akcji
przez osobę zagraniczną w spółce, która posiada koncesję na rozpowszechnianie
programu, wymaga zezwolenia Prezesa UKE, do którego stosuje się odpowiednio
przepisy art. 33 ust. 3, art. 35 ust. 2, art. 36 ust. 2 oraz art. 38.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Prezes UKE wydaje i cofa zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, w porozumieniu
z Krajową Radą.”;
23) tytuł rozdziału 6 otrzymuje brzmienie:
„Rozprowadzanie programów”;
24) w art. 41:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Program rozprowadzany wymaga zgłoszenia do rejestru.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Organem prowadzącym rejestr jest Prezes UKE.”;
25) w art. 42 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasięgnięciu
opinii Prezesa UKE ustala, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty, o której mowa
w ust. 1, oraz może określać podmioty zwolnione z opłat, biorąc pod uwagę w
szczególności zasięg sieci i ilość abonentów.”;
26) dodaje się art. 42a w brzmieniu:
„Art. 42a. Opłaty, o których mowa w art. 40 ust. 1 i w art. 42 ust. 1 stanowią dochód
budżetu państwa.”;
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27) w art. 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Prezes UKE, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady może, w uzasadnionych
przypadkach, wydać decyzję zezwalającą na inną niż wymieniona w ust. 1 kolejność
wprowadzania programów do sieci kablowej.”;
28) w art. 44:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prezes UKE dokonuje wpisu programu do rejestru na podstawie zgłoszenia.”;
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Podmiot zamierzający rozprowadzać program dokonuje zgłoszenia programu do
rejestru nie później niż 2 miesiące przed rozpoczęciem jego rozprowadzania.”,
c) w ust. 3a:
- uchyla się pkt 1 i 2,
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) umowę uprawniającą do rozprowadzania programu,”,
- pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) w przypadku operatora sieci kablowej - oświadczenie o kolejności
wprowadzania do sieci programów dostępnych na terenie objętym
rozprowadzaniem za pomocą urządzeń odbiorczych powszechnego odbioru,
których rozprowadzanie nie podlega zgłoszeniu.”,
d) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4. Rozprowadzanie programu można rozpocząć, jeżeli Prezes UKE nie odmówił
rejestracji w terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.
5. Podmiot rozprowadzający program jest obowiązany zgłaszać Prezesowi UKE, w
terminie 14 dni, zmiany stanu faktycznego i prawnego objętego wpisem do
rejestru, powstałe po dniu dokonania wpisu programu do rejestru. Do zgłaszania
zmian stosuje się odpowiednio przepisy o wpisie programu do rejestru.”;
29) w art. 45:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Prezes UKE, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady, odmówi wpisu do rejestru
programu, jeżeli:
1) wnioskodawca nie ma uprawnień do używania urządzeń radiowych i sieci
telekomunikacyjnych;
2) w rozpowszechnianym programie, w okresie ostatnich 12 miesięcy, co
najmniej dwukrotnie zamieszczone zostały treści naruszające przepisy art. 18.
2. Prezes UKE, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady, zakaże podmiotowi
rozprowadzającemu programy rozprowadzania programów albo określonego
programu, jeżeli:
1) w rozprowadzanym programie, w okresie ostatnich 12 miesięcy, co najmniej
dwukrotnie zamieszczone zostały treści podżegające do nienawiści ze
względu na rasę, płeć, narodowość lub religię lub naruszające przepisy art. 18
ust. 4 i 5;
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2) podmiot rozprowadzający programy wprowadza zmiany do programu,
wprowadza go do systemu odbioru nie w całości lub nierównocześnie;
3) operator sieci kablowej nie przestrzega ustawowej kolejności wprowadzania
programów do sieci kablowej.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadku wydania zakazu, o którym mowa w ust. 2, Prezes UKE z urzędu
wykreśli wpis programów lub programu z rejestru.”,
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Wpis do rejestru podlega wykreśleniu z urzędu w przypadku utraty przez podmiot
rozprowadzający programy uprawnień do używania urządzeń nadawczych i sieci
telekomunikacyjnych wykorzystywanych do rozprowadzania programów.”;
30) art. 46 otrzymuje brzmienie:
„Art. 46. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po
zasięgnięciu opinii Prezesa UKE, określa, w drodze rozporządzenia,
szczegółowy sposób i tryb prowadzenia rejestru, w tym:
1) wzór rejestru,
2) wzór zgłoszenia o wpis do rejestru
- uwzględniając możliwość prowadzenia rejestru i zgłaszania do niego
wniosków w systemie teleinformatycznym, konieczność zapewnienia
przejrzystości i kompletności zapisu informacji znajdujących się w rejestrze
oraz sprawność postępowania rejestracyjnego, a także nieobciążanie
podmiotów rozprowadzających programy utrudnieniami w zakresie
wykonywanej działalności.”;
31) uchyla się art. 47;
32) w art. 53:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jeżeli nadawca narusza obowiązek wynikający z przepisów art. 15 ust. 1-3, art.
15a ust. 1, art. 16 ust. 1-3, art. 16a, art. 16b, art. 16c, art. 17 ust. 1-7, art. 18 ust. 15b, art. 20 ust. 1, art. 20b ust. 1 i 6 lub z przepisów wydanych na podstawie art. 15
ust. 4, art. 15a ust. 2, art. 16 ust. 4, art. 17 ust. 8 i art. 18 ust. 6, albo nie zastosował
się do wezwania, o którym mowa w art. 10 ust. 3, Prezes UKE wydaje decyzję
nakładającą na nadawcę karę pieniężną w wysokości do 50 % rocznej opłaty za
prawo do dysponowania częstotliwością przeznaczoną do nadawania programu, a
jeżeli nadawca nie uiszcza opłaty za częstotliwość, karę pieniężną w wysokości do
10 % przychodu nadawcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.”,
b) uchyla się ust. 2;
33) w art. 54:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Jeżeli osoba kierująca działalnością nadawcy, w terminie 30 dni od dnia
wezwania, o którym mowa w art. 10 ust. 3, nie zastosowała się do tego wezwania,
Prezes UKE może, z urzędu lub na wniosek Krajowej Rady, wydać decyzję
nakładającą na nią karę pieniężną, nieprzekraczającą jednak jej
sześciomiesięcznego wynagrodzenia, niezależnie od kary, o której mowa w art. 53
ust. 1.
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2. Jeżeli osoba kierująca działalnością nadawcy nie udzieliła informacji lub udzieliła
informacji nierzetelnych na żądanie, o którym mowa w art. 10 ust. 2, Prezes UKE
może wydać decyzję nakładającą na nią karę pieniężną, o której mowa w ust. 1.”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Decyzja, o której mowa w ust. 2, wydawana jest na wniosek Krajowej Rady.”,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mogą być wydane, jeżeli odpowiednio
od dnia żądania, o którym mowa w art. 10 ust. 2, albo od dnia wezwania, o którym
mowa w art. 10 ust. 3, upłynęły dwa lata.”;
34) w art. 56:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Od decyzji Prezesa UKE wydanych na podstawie art. 53 i art. 54 służy odwołanie
do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W razie złożenia odwołania od decyzji Prezesa UKE do sądu powszechnego,
stronie nie przysługują środki prawne wzruszenia decyzji przewidziane w
Kodeksie postępowania administracyjnego, w szczególności dotyczące
wznowienia postępowania, uchylenia, zmiany oraz stwierdzenia nieważności
decyzji.”.
Art. 2.
W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne ( Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz.
1800, z późn. zm.7)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 112 uchyla się ust. 2;
2) w art. 114 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rezerwacji częstotliwości dokonuje, zmienia lub cofa Prezes UKE.”;
3) w art. 118d w ust. 4 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Uchylenie decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości w wyniku wznowienia
postępowania w tej sprawie, nie może nastąpić, jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia tej
decyzji upłynęło 5 lat.”;
4) w art. 123 uchyla się ust. 3;
5) w art. 190:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Prezesa UKE powołuje Sejm na wniosek Prezesa Rady Ministrów. Kadencja
Prezesa UKE trwa 5 lat.”,
b) dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Prezes UKE może być odwołany w przypadku:

7)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362
i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr
235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556 oraz z 2008 r.
Nr 17, poz. 101.
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1) rażącego naruszenia ustawy;
2) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
3) orzeczenia o zakazie zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia
funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwa;
4) choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie zadań;
5) złożenia rezygnacji.”;
6) w art. 192 w ust. 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i
telewizji”.
Art. 3.
W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164,
poz. 1365, z późn. zm.8)) w art. 62 w ust. 1 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
„12) udzielanie rekomendacji kandydatom na członków Krajowej Rady Radiofonii i
Telewizji w przypadkach wskazanych w ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii
i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z późn. zm.9)).”.
Art. 4.
W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska
państwowe (Dz. U. z 1981 r. Nr 20, poz. 101, z późn. zm.10)) w art. 2:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, wicemarszałka
Sejmu, wicemarszałka Senatu, wiceprezesa Rady Ministrów, Prezesa Najwyższej
Izby Kontroli, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, ministra, Prezesa Narodowego
Banku Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka,
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Prezesa Instytutu Pamięci
Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Prezesa
Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego,
wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli, Szefa Kancelarii Sejmu, Szefa Kancelarii
Senatu, zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu, zastępcy Szefa Kancelarii Senatu, Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Głównego Inspektora Pracy, zastępcy
Głównego Inspektora Pracy, Kierownika Krajowego Biura Wyborczego,”,

8)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr
144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i
Nr 180, poz. 1280.
9)
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 oraz z 2007 r. Nr 25,
poz. 162 i Nr 61, poz. 411.
10)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr
50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1991 r. Nr 100, poz. 443, z 1993 r. Nr 1,
poz. 1, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz.
496 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 75, poz. 469 i Nr 133, poz. 883, z 1998 r. Nr 155, poz. 1016 i Nr 160, poz.
1065, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 48, poz. 552, z 2001 r. Nr 154, poz. 1784 i
1800, z 2002 r. Nr 214, poz. 1805 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 595, z 2004 r. Nr
33, poz. 285, Nr 116, poz. 1202, Nr 210, poz. 2135 i Nr 281, poz. 2774 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417.
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b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) Prezesa Polskiej Akademii Nauk, sekretarza stanu, pierwszego zastępcy Prezesa
Narodowego Banku Polskiego, podsekretarza stanu (wiceministra), wiceprezesa
Narodowego Banku Polskiego, Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej,
Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich, Zastępcy Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych, Rzecznika Ubezpieczonych, kierownika urzędu
centralnego, wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk, wojewody, zastępcy
kierownika urzędu centralnego, wicewojewody.”.
Art. 5.
1. Kadencja dotychczasowych członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wygasa z
dniem powołania członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zgodnie z
postanowieniami art. 7 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą.
2. Powołanie, o którym mowa w ust. 1, następuje w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie
ustawy.
Art. 6.
1. Sprawy wszczęte przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji lub Przewodniczącego
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie zadań przejmowanych przez Prezesa
Urzędu Komunikacji Elektronicznej i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy
toczą się przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej według przepisów ustawy.
2. Obowiązki i uprawnienia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji lub Przewodniczącego
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jako strony w sprawach, w których w dniu wejścia w
życie ustawy przysługuje lub została wniesiona skarga do sądu administracyjnego lub
odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Gospodarczego, przejmuje Prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
3. W zakresie spraw zakończonych w ramach postępowania administracyjnego, a
niezakończonych w toku postępowania sądowego, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 7.
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przekaże niezwłocznie, od dnia
ogłoszenia ustawy, Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej dokumentację spraw
objętych zadaniami przejmowanymi przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Art. 8.
Zachowują ważność wpisy do rejestru programów w sieciach kablowych oraz decyzje i inne
rozstrzygnięcia w zakresie zadań przejmowanych przez Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej dokonane oraz podjęte przed dniem wejścia w życie ustawy.
Art. 9.
1. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie
ustawy, z urzędu, dokona wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy
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zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, programów rozprowadzanych
w sposób bezprzewodowy na podstawie koncesji.
2. Koncesje, o których mowa w ust. 1, wygasają z dniem dokonania wpisu programów
rozprowadzanych w sposób bezprzewodowy do rejestru, o którym mowa w art. 41 ust. 1
ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 10.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 40 ust. 2, art. 42 ust. 2 i art. 46
ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z
późn. zm.11)) zachowują moc do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych,
jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Art. 11.
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej powołany, na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia
29 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów
państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2005 r. Nr 267,
poz. 2258, z późn. zm.12)), pełni swoją funkcję przez okres 5 lat od dnia tego powołania.
Art. 12.
1. Majątek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w części służącej realizacji zadań
przekazanych, z dniem wejścia w życie ustawy, Prezesowi Urzędu Komunikacji
Elektronicznej, staje się majątkiem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
2. Należności i zobowiązania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w części służącej
realizacji zadań przekazanych z dniem wejścia w życie ustawy, Prezesowi Urzędu
Komunikacji Elektronicznej, stają się należnościami i zobowiązaniami Urzędu
Komunikacji Elektronicznej.
3. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia ustawy, Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i
Telewizji w porozumieniu z Dyrektorem Generalnym Urzędu Komunikacji Elektronicznej
sporządzi:
1) wykaz spraw wszczętych i nie zakończonych do dnia ogłoszenia ustawy, w części
służącej realizacji zadań, które zostaną przekazane Prezesowi Urzędu Komunikacji
Elektronicznej,
2) wykaz umów cywilnoprawnych, których stroną jest Krajowa Rada Radiofonii i
Telewizji, zawartych do dnia ogłoszenia ustawy wraz ze wskazaniem ich stron,
przedmiotu, wartości przedmiotu oraz okresu, na który zostały zawarte,
3) wykaz majątku Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, służącego realizacji zadań
przekazanych Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dniem wejścia w
życie ustawy,
11)

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 oraz z 2007 r. Nr
25, poz. 162 i Nr 61, poz. 411.
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4) wykaz pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, którzy na dzień 1
stycznia 2008 r., wykonywali zadania przekazane Prezesowi Urzędu Komunikacji
Elektronicznej z dniem wejścia w życie ustawy, wraz ze wskazaniem danych
dotyczących ich wykształcenia, wynagrodzenia oraz doświadczenia zawodowego
- i niezwłocznie po wejściu w życie ustawy przekaże Dyrektorowi Generalnemu Urzędu
Komunikacji Elektronicznej.

Art. 13.
1. Pracownicy Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, o których mowa w art. 12 ust. 3
pkt 4, stają się z dniem wejścia w życie ustawy pracownikami Urzędu Komunikacji
Elektronicznej.
2. Dyrektor Generalny Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w terminie 7 dni od dnia wejścia
w życie ustawy, jest obowiązany zawiadomić na piśmie pracowników, o których mowa w
ust. 1, o zmianach, jakie mają nastąpić w zakresie ich stosunków pracy. Przepis art. 231 § 4
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn.
zm.13)) stosuje się odpowiednio.
3. Stosunki pracy z pracownikami, o których mowa w ust. 1, wygasają po upływie 3 miesięcy
od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną tym
pracownikom zaproponowane warunki pracy i płacy na dalszy okres albo w razie
nieprzyjęcia przez tych pracowników zaproponowanych im warunków pracy lub płacy. Do
warunków pracy i płacy zaproponowanych pracownikom stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 170, poz. 1218 z późn.
zm.14)).
4. Nie otrzyma propozycji zatrudnienia na dalszy okres osoba, która nie spełnia warunków, o
których mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej.
5. Pracownicy, którzy przyjęli zaproponowane warunki pracy i płacy stają się pracownikami
służby cywilnej.
6. Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem może nastąpić za
wypowiedzeniem.
7. W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy, o którym mowa w ust. 3, albo wypowiedzenia, o
którym mowa w ust. 6, pracownikom przysługują świadczenia przewidziane dla
pracowników, z którymi stosunki pracy rozwiązuje się z powodu likwidacji urzędu.

12)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r. Nr 51, poz. 377 i Nr 220, poz. 1600.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr
123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196,
poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr
96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz.
610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587
i Nr 221, poz. 1615 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr
225, poz. 1672.
14)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832 oraz z
2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 123, poz. 847 i Nr 176, poz. 1242.
13)
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Art. 14.
1. Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w terminie 7 dni od dnia wejścia w
życie ustawy, jest obowiązany zawiadomić na piśmie pracowników Biura Krajowej Rady,
którzy wykonują zadania nie podlegające przekazaniu Prezesowi Urzędu Komunikacji
Elektronicznej, o zmianach, jakie mają nastąpić w zakresie ich stosunków pracy.
2. Stosunki pracy z pracownikami, o których mowa w ust. 1, wygasają po upływie 3 miesięcy
od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną tym
pracownikom zaproponowane warunki pracy i płacy na dalszy okres albo w razie
nieprzyjęcia przez tych pracowników zaproponowanych im warunków pracy lub płacy.
3. Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem może nastąpić za
wypowiedzeniem.
4. W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy, o którym mowa w ust. 2, albo wypowiedzenia,
o którym mowa w ust. 3, pracownikom przysługują świadczenia przewidziane dla
pracowników, z którymi stosunki pracy rozwiązuje się z powodu likwidacji urzędu.
Art. 15.
W celu wykonania przepisów ustawy Prezes Rady Ministrów, może dokonać, w drodze
rozporządzenia, przeniesienia niektórych planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w
tym na wynagrodzenia, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa z
zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy budżetowej na rok
2008, a także odpowiednich zmian limitów zatrudnienia.
Art. 16.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 5 lit. a,
art. 3, art. 7 i art. 12 ust. 3, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU
(-) Bronisław KOMOROWSKI
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Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu
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