SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2008 r.
Druk nr 86 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ
oraz

KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU
(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2008 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 10 kwietnia 2008 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw,
przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt: 1, 3, 4, 5, 7, 10, 18, 20,
22, 24, 25, 29, 30, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60,
62 i 64.
Ponadto komisje informują, że:
–

na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu następujący wnioskodawcy dokonali
zmiany treści swoich wniosków:
- Komisja Kultury i Środków Przekazu (pkt II ppkt 4 zestawienia wniosków),
- senator Piotr Łukasz Andrzejewski (pkt II ppkt 10 zestawienia wniosków),
- senator Krzysztof Piesiewicz (pkt II ppkt 13 zestawienia wniosków),

–

na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu swój wniosek wycofał senator Tomasz
Misiak (pkt II ppkt 14 zestawienia wniosków).

Przewodniczący Komisji
Gospodarki Narodowej
(-) Tomasz Misiak

Przewodniczący Komisji
Kultury i Środków Przekazu
(-) Piotr Łukasz Andrzejewski

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
do ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
oraz niektórych innych ustaw

I.

Wniosek o odrzucenie ustawy.

II.

Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

Wniosek
mniejszości KKSP
poparty przez
mniejszość
połączonych
komisji

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 1 wyklucza głosowanie poprawki nr 2.
1)

w art. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
"1a) tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie:
"Organy regulacyjne w dziedzinie rynku radiofonii i telewizji";";

2)

w art. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

Poprawka sen.
T. Misiaka
poparta przez
połączone komisje

Poprawka
KKSP

"1a) tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie:
"Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz organ regulacyjny w
dziedzinie rynku radiofonii i telewizji";";

3)

w art. 1 w pkt 2, art. 5 otrzymuje brzmienie:
"Art. 5. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, zwana dalej "Krajową
Radą", stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji

Poprawka
KKSP
poparta przez
połączone komisje

oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji.";

4)

w art. 1 w pkt 3 w lit. b w tiret czwartym w zdaniu wstępnym po
wyrazach "pkt 11" dodaje się wyrazy "i 12" oraz dodaje się pkt 12 w
brzmieniu:
"12) dbałość o przestrzeganie przez nadawców autorskich praw
majątkowych i osobistych.";

Poprawka
KKSP
poparta przez
połączone komisje
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Uwaga:
Poprawki nr 5 i 24 należy głosować łącznie.
Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 23.
Przyjęcie poprawek nr 5 i 24 spowoduje odpowiednią modyfikację
poprawek nr 25 i 26.
5)

w art. 1 w pkt 3 w lit. b w tiret czwartym, w pkt 11 po wyrazie
"telewizji" dodaje się wyrazy ", z wyłączeniem przeprowadzania
konkursów na stanowiska członków zarządów spółek radiofonii

Poprawka sen.
B. Borusewicza
poparta przez
połączone komisje

regionalnej";

Uwaga:
Poprawki nr 6, 8 i 37 należy głosować łącznie.
6)

w art. 1 w pkt 3 w lit. b w tiret pierwszym wyrazy "1, 3 i 3a" zastępuje
się wyrazami "1 i 3";

7)

w art. 1 w pkt 4, w art. 6a w zdaniu wstępnym po wyrazach
""Prezesem UKE"," dodaje się wyrazy "jako organu regulacyjnego w
dziedzinie rynku radiofonii i telewizji,";

8)

w art. 1 w pkt 4, w art. 6a skreśla się pkt 4;

Poprawka sen.
W. Skurkiewicza
poparta przez
mniejszość
połączonych
komisji
Poprawka
KKSP
poparta przez
połączone komisje

Poprawka sen.
W. Skurkiewicza
poparta przez
mniejszość
połączonych
komisji

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 9 wyklucza głosowanie poprawek nr 10, 11,
12, 13, 14 i 15.
9)

w art. 1 w pkt 5 skreśla się lit. a;

Poprawka
mniejszości KKSP
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Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 10 wyklucza głosowanie poprawek nr 11, 12,
13 i 14.
Przyjęcie

tej

poprawki

spowoduje

odpowiednią

modyfikację

poprawki nr 54.
10)

w art. 1 w pkt 5 w lit. a, ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. W skład Krajowej Rady wchodzi pięciu członków powoływanych:
2 przez Sejm, 1 przez Senat oraz 2 przez Prezydenta, spośród osób

Poprawka
sen. P.Ł.J.
Andrzejewskiego
poparta przez
połączone komisje

wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w zakresie środków
społecznego przekazu oraz posiadających rekomendację udzieloną
przez

uczelnię,

której

jednostki

organizacyjne

posiadają

uprawnienia określone w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.
1365, z późn. zm.), lub uczelnię artystyczną, której jednostki
organizacyjne posiadają uprawnienia określone w art. 3 ust. 5 tej
ustawy,

lub

ogólnokrajowe

stowarzyszenie

twórców

lub

dziennikarzy.";

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 11 spowoduje odpowiednią modyfikację
poprawki nr 54.
11)

w art. 1 w pkt 5 w lit. a, w ust. 1 wyraz "siedmiu" zastępuje się

Poprawka
mniejszości KKSP

wyrazem "pięciu" oraz wyrazy "3 przez Sejm, 2 przez Senat"
zastępuje się wyrazami "2 przez Sejm, 1 przez Senat";

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 12 wyklucza głosowanie poprawek nr 13 i 14.
12)

w art. 1 w pkt 5 w lit. a, w ust. 1 wyrazy "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.) lub ogólnokrajowe
stowarzyszenia twórców lub dziennikarzy" zastępuje się wyrazami
"rekomendację udzieloną przez uczelnię spełniającą wymogi, o
których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o

Poprawka
KKSP
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szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), lub
uczelnię artystyczną spełniającą wymogi, o których mowa w art. 3
ust. 5 tej ustawy, lub ogólnokrajowe stowarzyszenie twórców lub
dziennikarzy";

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 13 wyklucza głosowanie poprawki nr 14.
13)

w art. 1 w pkt 5 w lit. a, w ust. 1 wyrazy "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.) lub ogólnokrajowe

Poprawka sen.
K. Piesiewicza
poparta przez
mniejszość
połączonych
komisji

stowarzyszenia twórców lub dziennikarzy" zastępuje się wyrazami
"rekomendację

udzieloną

przez

uczelnię,

której

jednostki

organizacyjne posiadają uprawnienia określone w art. 3 ust. 1 ustawy z
dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164,
poz. 1365, z późn. zm.), lub uczelnię artystyczną, której jednostki
organizacyjne posiadają uprawnienia określone w art. 3 ust. 5 tej
ustawy,

oraz

ogólnokrajowe

stowarzyszenie

twórców

lub

dziennikarzy";

14)

Uwaga: Poprawka wycofana.

Poprawka sen.
T. Misiaka

w art. 1 w pkt 5 w lit. a, w ust. 1 wyrazy ", 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.) lub ogólnokrajowe stowarzyszenia twórców lub
dziennikarzy" zastępuje się wyrazami "spełniające wymogi, o których mowa
w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), lub uczelnie artystyczne spełniające
wymogi, o których mowa w art. 3 ust. 5 tej ustawy, lub ogólnokrajowe
stowarzyszenie twórców lub dziennikarzy";

15)

w art. 1 w pkt 5 w lit. a, w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w
brzmieniu:
"Warunku posiadania rekomendacji nie stosuje się w stosunku do
członków Krajowej Rady powoływanych przez Prezydenta.";

Poprawka sen.
K. Piesiewicza
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16)

w art. 1 w pkt 6 w lit. c, ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"5. Członkowi Krajowej Rady przysługują środki finansowe w
związku z wykonywaniem funkcji w Krajowej Radzie w
wysokości 1/30 wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na
podstawie

przepisów

o

wynagrodzeniu

osób

Poprawka sen.
W. Skurkiewicza
poparta przez
mniejszość
połączonych
komisji

zajmujących

kierownicze stanowiska państwowe, za każdy dzień posiedzenia
Krajowej Rady, natomiast Przewodniczącemu Krajowej Rady w
zryczałtowanej wysokości 50 % wynagrodzenia podsekretarza
stanu.";

17)

w art. 1 w pkt 7 w lit. a zdanie wstępne otrzymuje brzmienie "ust. 1
otrzymuje brzmienie" oraz skreśla się ust. 2;

18)

w art. 1 w pkt 7 w lit. a, ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Na podstawie ustaw i w celu ich wykonania Krajowa Rada wydaje
rozporządzenia, a w sprawach indywidualnych podejmuje

Poprawka
mniejszości KKSP
poparta przez
mniejszość
połączonych
komisji

Poprawka
KKSP
poparta przez
połączone komisje

uchwały.";

19)

w art. 1 w pkt 7 w lit. b, w ust. 2b wyrazy "jednej trzeciej ustawowej
liczby" zastępuje się wyrazem "dwóch";

Poprawka
mniejszości KKSP
poparta przez
mniejszość
połączonych
komisji

Uwaga:
Poprawki nr 20 i 41 należy głosować łącznie.
Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 40.
20)

w art. 1 w pkt 8 w lit. b, w ust. 3a wyrazy "w terminie 30 dni od dnia"
zastępuje się wyrazem "pomimo";

Poprawka sen.
T. Misiaka
poparta przez
połączone komisje

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 21 wyklucza głosowanie poprawki nr 22.
21)

w art. 1 skreśla się pkt 9;

Poprawka
mniejszości KKSP

6
22)

w art. 1 w pkt 9, w ust. 6 w pkt 3 po wyrazach "programów
telewizyjnych" dodaje się wyrazy ", w miarę możliwości na całości
właściwych dla nich województw";

Poprawka
KKSP
poparta przez
połączone komisje

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 23 wyklucza głosowanie poprawek nr 25 i 26.
23)

w art. 1 skreśla się pkt 10;

Poprawka
mniejszości KKSP

24)

w art. 1 w pkt 10, w art. 27:

Poprawka sen.
B. Borusewicza
poparta przez
połączone komisje

a) w ust. 2 po wyrazie "uchwały" dodaje się wyrazy "z wyłączeniem
członków zarządu, w tym prezesa zarządu, spółek radiofonii
regionalnej, których powołuje i odwołuje właściwa rada
nadzorcza",
b) w ust. 5 wyrazy ", o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 11" zastępuje
się wyrazami "przeprowadzany przez Krajową Radę albo radę
nadzorczą właściwej spółki radiofonii regionalnej",
c) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
"7. Regulamin konkursu dla członków zarządu spółek radiofonii
regionalnej

ustanawia

uwzględniając

właściwa

konieczność

posiadania

rada
przez

nadzorcza,
członków

zarządu kompetencji w zakresie zarządzania oraz radiofonii i
telewizji.";

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 25 wyklucza głosowanie poprawki nr 26.
25)

w art. 1 w pkt 10, w art. 27:
a) w ust. 2 po wyrazach "w drodze uchwały" dodaje się wyrazy ", z
zastrzeżeniem ust. 7";
b) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:
"7. Walne zgromadzenie jest uprawnione do odwołania członka
zarządu w przypadku:
1) zaistnienia

okoliczności

trwale

uniemożliwiającej

sprawowanie funkcji;
2) działania na szkodę spółki potwierdzonego audytem

Poprawka sen.
T. Misiaka
poparta przez
połączone komisje
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zamówionym przez spółkę;
3) naruszenia art. 4 i 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez
osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 216,
poz. 1584).
8. Członek rady nadzorczej jest uprawniony do złożenia wniosku
o odwołanie członka zarządu do Krajowej Rady lub walnego
zgromadzenia w sytuacji zaistnienia okoliczności, o których
mowa w ust. 3 i 7.";

26)

Poprawka
KGN

w art. 1 w pkt 10, w art. 27:
a) w ust. 2 po wyrazach "w drodze uchwały" dodaje się wyrazy ", z
zastrzeżeniem ust. 7";
b) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:
"7. Walne zgromadzenie jest uprawnione do odwołania członka
zarządu w przypadku:
1) zaistnienia

okoliczności

trwale

uniemożliwiającej

sprawowanie funkcji;
2) działania na szkodę spółki potwierdzonego niezależnym
audytem zamówionym przez spółkę;
3) naruszenia art. 4 i 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
ograniczeniu

prowadzenia

działalności

gospodarczej

przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2006 r.
Nr 216, poz. 1584).
8. Członek rady nadzorczej jest uprawniony do złożenia wniosku
o odwołanie członka zarządu do Krajowej Rady lub walnego
zgromadzenia w sytuacji zaistnienia okoliczności, o których
mowa w ust. 3 i 7.";

27)

w art. 1 w pkt 11 w lit. a, w ust. 1 zdanie pierwsze i drugie otrzymują
brzmienie:
"Rada nadzorcza liczy od pięciu do siedmiu członków. Członków rady
nadzorczej,

spośród

osób

legitymujących

się

dorobkiem

i

doświadczeniem w sferze kultury, mediów, finansów i prawa,

Poprawka
mniejszości KKSP
poparta przez
mniejszość
połączonych
komisji
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powołuje i odwołuje Krajowa Rada większością dwóch trzecich
głosów w obecności co najmniej trzech czwartych jej członków.";

28)

w art. 1 w pkt 11 w lit. a, w ust. 1 po zdaniu drugim dodaje się zdanie
w brzmieniu:
"Jednego członka rady nadzorczej powołuje i odwołuje minister
właściwy do spraw Skarbu Państwa.";

29)

w art. 1 w pkt 11 w lit. a, w ust. 1 w zdaniu trzecim skreśla się wyrazy
"nie więcej niż";

Poprawka
mniejszości KKSP
poparta przez
mniejszość
połączonych
komisji

Poprawka
KGN
poparta przez
połączone komisje

Uwaga:
Poprawki nr 30, 35 i 36 należy głosować łącznie.
30)

w art. 1 w pkt 14, ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Prezes UKE podejmuje decyzję w sprawie koncesji, w zakresie
warunków programowych, w porozumieniu z Krajową Radą.";

Poprawka
KKSP
poparta przez
połączone komisje

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 31 wyklucza głosowanie poprawki nr 32.
31)

w art. 1 w pkt 15 w lit. a, w ust. 1 wyrazy "Biuletynie Informacji

Poprawka
KKSP

Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej" zastępuje się
wyrazami

"Dzienniku

Urzędowym

Rzeczypospolitej

Polskiej

"Monitor Polski" ";

32)

w art. 1 w pkt 15 w lit. a, w ust. 1 po wyrazie "Elektronicznej" dodaje

Poprawka
mniejszości KKSP

się wyrazy "oraz w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
"Monitor Polski" ";

33)

w art. 1 w pkt 15 w lit. b, w ust. 1b wyrazy "co najmniej jednym

Poprawka
mniejszości KKSP

drukowanym dzienniku" zastępuje się wyrazami "dwóch drukowanych
dziennikach";

34)

w art. 1 w pkt 16 w lit. c, w ust. 4:
a) w pkt 1 po wyrazie "wniosku" dodaje się wyrazy "o udzielenie

Poprawka
KKSP
poparta przez
połączone komisje
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koncesji",
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
"4) skutki nieuzupełnienia, w wyznaczonym terminie, brakującej
dokumentacji;";

35)

w art. 1 w pkt 18:
a) w lit. a, w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i skreśla się
zdanie drugie,

Poprawka
KKSP
poparta przez
połączone komisje

b) po lit. a dodaje się lit. a1 w brzmieniu:
"a1) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
"2a. W wypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz w
ust. 2, koncesję cofa się w porozumieniu z Krajową
Radą.",";

36)

w art. 1 w pkt 19, w ust. 4 wyrazy "może zasięgnąć opinii Krajowej
Rady" zastępuje się wyrazami "wydaje decyzję w porozumieniu z
Krajową Radą";

Poprawka
KKSP
poparta przez
połączone komisje

37)

w art. 1 skreśla się pkt 20;

Poprawka sen.
W. Skurkiewicza
poparta przez
mniejszość
połączonych
komisji

38)

w art. 1 w pkt 22 w lit. a, w ust. 1 skreśla się wyrazy "art. 33 ust. 3,";

Poprawka
KKSP
poparta przez
połączone komisje

39)

w art. 1 w pkt 28 w lit. c w tiret drugim, pkt 3 otrzymuje brzmienie:

Poprawka
KKSP
poparta przez
połączone komisje

"3) dokument uprawniający do rozprowadzania programu w sposób
zgodny z prawami nadawcy programu;";

40)

w art. 1 w pkt 32 w lit. a, w ust. 1 po wyrazach "nie zastosował się"
dodaje się wyrazy "w terminie";

Poprawka
KKSP

10
41)

w art. 1 w pkt 33 w lit. a, w ust. 1 wyrazy ", w terminie 30 dni od dnia
wezwania, o którym mowa w art. 10 ust. 3, nie zastosowała się do tego
wezwania" zastępuje się wyrazami "nie zastosowała się do wezwania,

Poprawka sen.
T. Misiaka
poparta przez
połączone komisje

o którym mowa w art. 10 ust. 3";

42)

Poprawka
KKSP

dodaje się art. 1a w brzmieniu:
"Art. 1a. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach
administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z
późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 16 uchyla się ust. 2;
2) w art. 33a w ust. 1 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
"6a) Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej;".";

Uwaga:
Poprawki nr 43 i 50 należy głosować łącznie.
Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 44, 49 i
51.
43)

dodaje się art. 1b w brzmieniu:
"Art. 1b. W ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz.
U. Nr 130, poz. 1188, z późn. zm.) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w art. 44 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Prezes UKE przedstawia Sejmowi i Senatowi
corocznie, w terminie do dnia 15 maja, na
podstawie informacji, o których mowa w ust. 1-3,
ocenę funkcjonowania rynku usług pocztowych
łącznie

z

wynikami

kontroli

działalności

pocztowej.";
2) w art. 51 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Prezes UKE może wystąpić z wnioskiem do Rady
Ministrów o ustalenie na podstawie art. 4 ustawy z
dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz.
1050, z późn. zm.), cen urzędowych powszechnych
usług pocztowych.".";

Poprawka sen.
W. Skurkiewicza
poparta przez
mniejszość
połączonych
komisji
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44)

dodaje się art. 1b w brzmieniu:
"Art. 1b. W ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz.
U. Nr 130, poz. 1188, z późn. zm.) wprowadza się

Poprawka
KKSP
poparta przez
połączone komisje

następujące zmiany:
1) w art. 44 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Prezes UKE przedstawia Sejmowi corocznie, w
terminie do dnia 15 maja, na podstawie informacji, o
których mowa w ust. 1-3, ocenę funkcjonowania
rynku usług pocztowych łącznie z wynikami kontroli
działalności pocztowej.";
2)w art. 51 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Prezes UKE może wystąpić z wnioskiem do Rady
Ministrów o ustalenie na podstawie art. 4 ustawy z
dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz.
1050, z późn. zm.), cen urzędowych powszechnych
usług pocztowych.".";

45)

w art. 2 w pkt 5 w lit. a, w ust. 4 po wyrazie "powołuje" dodaje się
wyrazy "i odwołuje";

46)

w art. 2 w pkt 5 w lit. a, w ust. 4 po wyrazie "Sejm" dodaje się wyrazy
"za zgodą Senatu";

47)

w art. 2 w pkt 5 w lit. a, w ust. 4 dodaje się zdanie trzecie w
brzmieniu: "Po upływie kadencji Prezes UKE pełni swoją funkcję do
czasu powołania następcy.";

Poprawka
KKSP
poparta przez
połączone komisje
Poprawka
KKSP
poparta przez
połączone komisje

Poprawka
KKSP
poparta przez
połączone komisje

Uwaga:
Poprawki nr 48 i 59 należy głosować łącznie.
48)

w art. 2 w pkt 5 w lit. b średnik na końcu zastępuje się przecinkiem i
dodaje się lit. c w brzmieniu:

Poprawka
KKSP
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"c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
"8. Prezes Rady Ministrów, na wniosek Prezesa UKE, powołuje i
odwołuje zastępcę Prezesa UKE.";";

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 49 wyklucza głosowanie poprawki nr 51.
49)

Poprawka
KKSP

w art. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
"6) w art. 192:
a) w ust. 1:
-po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
"1a) wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 29
grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji;",
-pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3) opracowywanie

i

przedkładanie

Prezesowi

Rady

Ministrów projektów aktów prawnych w zakresie
łączności, radiofonii i telewizji;",
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Prezes

UKE

składa

Sejmowi

coroczne,

pisemne

sprawozdanie ze swojej działalności za rok poprzedni, w
terminie do dnia 30 kwietnia, oraz przekazuje informacje o
swojej działalności na żądanie Sejmu.";";

50)

w art. 2 w pkt 6, po wyrazach "art. 192" dodaje się dwukropek,
pozostałą część oznacza się jako lit. a i dodaje się lit. b w brzmieniu:
"b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Prezes UKE składa Sejmowi i Senatowi coroczne, pisemne

Poprawka sen.
W. Skurkiewicza
poparta przez
mniejszość
połączonych
komisji

sprawozdanie ze swojej działalności za rok poprzedni, w
terminie do dnia 30 kwietnia, oraz przekazuje informacje o
swojej działalności na żądanie Sejmu lub Senatu.".";

51)

w art. 2 w pkt 6, po wyrazach "art. 192" dodaje się dwukropek,
pozostałą część oznacza się jako lit. a i dodaje się lit. b w brzmieniu:
"b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Prezes

UKE

składa

Sejmowi

coroczne,

pisemne

Poprawka sen.
T. Misiaka
poparta przez
połączone komisje

13
sprawozdanie ze swojej działalności za rok poprzedni, w
terminie do dnia 30 kwietnia, oraz przekazuje informacje o
swojej działalności na żądanie Sejmu.".";

52)

w art. 2 w pkt 6 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się
pkt 7 w brzmieniu:
"7) w art. 201 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Poprawka
KKSP
poparta przez
połączone komisje

"4. Jeżeli nieprawidłowości, o których mowa w ust. 1,
występowały w przeszłości i mają poważny charakter, a
podmiot kontrolowany nie zastosował się do decyzji, o której
mowa w ust. 3, Prezes UKE może, w drodze decyzji, zakazać
podmiotowi kontrolowanemu wykonywania działalności
telekomunikacyjnej,
częstotliwości,

zmienić

zasobów

lub

cofnąć

orbitalnych

lub

rezerwację
przydział

numeracji.".";

53)

w art. 4 w lit. a, w pkt 2 skreśla się wyrazy ", zastępcy Szefa
Kancelarii Senatu";

Poprawka
KKSP
poparta przez
połączone komisje

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 54 wyklucza głosowanie poprawki nr 55.
54)

art. 5 otrzymuje brzmienie:
"Art. 5. 1. Kadencja dotychczasowych członków Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji powołanych przez:
1) Sejm - wygasa z dniem powołania trzeciego członka
Rady przez Sejm;
2) Senat - wygasa z dniem powołania drugiego członka
Rady przez Senat;
3) Prezydenta - wygasa z dniem powołania drugiego
członka Rady przez Prezydenta
- na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2. Powołanie, o którym mowa w ust. 1, następuje
niezwłocznie po dniu wejścia w życie ustawy.

Poprawka sen.
K. Piesiewicza
poparta przez
połączone komisje
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3. W przypadku niepowołania pełnego składu Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji w ciągu 30 dni od dnia wejścia w
życie ustawy, kadencja nowo powołanych członków Rady
liczy się od dnia powołania ostatniego członka w tym
terminie.";

55)

art. 5 otrzymuje brzmienie:

Poprawka
KKSP

"Art. 5. 1. Kadencja dotychczasowych członków Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji powołanych przez Sejm, Senat i
Prezydenta wygasa z dniem powołania ostatniego członka
Rady odpowiednio przez Sejm, Senat i Prezydenta zgodnie
z przepisem art. 7 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2. Powołanie, o którym mowa w ust. 1, następuje
niezwłocznie po dniu wejścia w życie ustawy.
3. W przypadku niepowołania pełnego składu Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji w ciągu 30 dni od dnia wejścia w
życie ustawy, kadencja nowo powołanych członków Rady
liczy się od dnia powołania ostatniego członka w tym
terminie.";

56)

w art. 6 w ust. 1 wyrazy "według przepisów ustawy" zastępuje się
wyrazami "według przepisów w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą";

57)

w art. 6 w ust. 2 po wyrazach "Sądu Gospodarczego," dodaje się
wyrazy " w zakresie zadań przejmowanych przez Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej,";

58)

w art. 10 po wyrazach "na podstawie" dodaje się wyrazy "art. 37
ust. 4,";

59)

w art. 11 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się
ust. 2 w brzmieniu:

Poprawka
KKSP
poparta przez
połączone komisje

Poprawka
KKSP
poparta przez
połączone komisje

Poprawka
KKSP
poparta przez
połączone komisje
Poprawka
KKSP
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"2. Do czasu powołania zastępcy Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej w trybie określonym w art. 190 ust. 8 ustawy
wymienionej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
funkcję

tę

pełni

zastępca

Prezesa

Urzędu

Komunikacji

Elektronicznej powołany w trybie przepisów dotychczasowych.";

60)

w art. 12 w ust. 3 w pkt 2 po wyrazach "Radiofonii i Telewizji,"
dodaje się wyrazy "w części służącej realizacji zadań, które zostaną
przekazane Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej,";

Poprawka
KKSP
poparta przez
połączone komisje

Uwaga:
Poprawki nr 61 i 63 należy głosować łącznie.
Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek 62 i 64.
61)

skreśla się art. 15;

Poprawka
mniejszości KKSP
poparta przez
mniejszość
połączonych
komisji

62)

w art. 15 wyrazy "może dokonać" zastępuje się wyrazami "dokona";

Poprawka
KKSP
poparta przez
połączone komisje

63)

art. 16 otrzymuje brzmienie:

Poprawka
mniejszości KKSP
poparta przez
mniejszość
połączonych
komisji

"Art. 16. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.";

64)

w art. 16 wyrazy "14 dni" zastępuje się wyrazami "30 dni".

Poprawka
KKSP
poparta przez
połączone komisje

................................................................................................................................................................
Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu
................................................................................................................................................................

