
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 18 czerwca 2009 r. Druk nr 563 Z 
________________________________________________________________________________ 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH 

oraz 

KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 
 
 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2009 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych 
w toku debaty w dniu 18 czerwca 2009 r. nad ustawą  

o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych,  
przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt: 2, 3, 4, 6, 7, 9, 20, 21, 

22, 24, 28, 30, 33, 35, 36, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 61, 63, 
66, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 78, 81, 82, 87, 94, 99, 105, 110 i 112. 

 
 

Ponadto komisje informują, że: 

– na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu następujący wnioskodawcy dokonali 
zmiany treści swoich wniosków: 

- senator Kazimierz Kleina (pkt II ppkt 30 i 61 zestawienia wniosków), 
- senator Piotr Łukasz Andrzejewski oraz senator Zbigniew Romaszewski (pkt II ppkt 

111 zestawienia wniosków), 

– na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu senator Kazimierz Kleina wycofał swój 
wniosek (pkt II ppkt 26 zestawienia wniosków). 

 
 
 Przewodniczący Komisji   Przewodniczący Komisji 
 Kultury i Środków Przekazu  Budżetu i Finansów Publicznych 
 (-) Piotr Łukasz Andrzejewski  (-) Kazimierz Kleina 

u
Data publikacji



 ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o zadaniach publicznych  

w dziedzinie usług medialnych 

 

 

I. Wniosek o odrzucenie ustawy. 

 

Wniosek  
mniejszości  
KKŚP 
poparty przez 
mniejszość 
połączonych komisji 

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy: 

 

 

 Uwaga: 

Poprawki nr 1, 5, 8, 23, 27, 37, 55, 65, 72, 77 i 79 należy głosować 

łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 6, 9-22, 

38, 39, 54, 66, 68 i 71. 

 

1) w art. 2 pkt 5, w art. 11 w ust. 3 w pkt 1 oraz w ust. 4 w pkt 1, w 

art. 18 w ust. 1, ust. 2 oraz w ust. 4, w art. 24 użyte w różnym 

przypadku wyrazy "dostawca usług medialnych" zastępuje się 

użytym w odpowiednim przypadku wyrazem "nadawca"; 

 

Poprawka  
sen. W. Skurkiewicza 
poparta przez mniejszość 
połączonych komisji 

2) w art. 2 w pkt 5 po wyrazach "licencję programową" dodaje się 

wyrazy "i z którym zawarto umowę o finansowanie zadań 

publicznych"; 

 

Poprawka  
KKŚP 
poparta przez 
połączone komisje 

3) w art. 2 w pkt 6 po wyrazie "oznacza" dodaje się wyrazy "obowiązek 

realizacji zadań publicznych oraz"; 

 

Poprawka  
KKŚP 
poparta przez 
połączone komisje 

4) w art. 2 w pkt 6 po wyrazach "Radiofonii i Telewizji" dodaje się 

wyrazy "oraz w umowie o finansowanie zadań publicznych"; 

 

 

 

Poprawka  
KKŚP 
poparta przez 
połączone komisje 
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5) w art. 2 skreśla się pkt 13; 

 

 

Poprawka  
sen. W. Skurkiewicza 
poparta przez mniejszość 
połączonych komisji 

6) w art. 2 pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

"13) dostawca usług medialnych – oznacza nadawcę programu, 

producenta audycji lub dostawcę audycji na żądanie z katalogu 

udostępnianego za pomocą systemu teleinformatycznego;"; 

 

Poprawka  
KKŚP 
poparta przez 
połączone komisje 

7) w art. 2 dodaje się pkt 14 w brzmieniu: 

"14) audiodeskrypcja – oznacza werbalny, dźwiękowy opis obrazu i 

treści wizualnych zawartych w audycji telewizyjnej 

przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku, 

umieszczony w audycji lub rozpowszechniany równocześnie z 

nią."; 

 

Poprawka  
KKŚP 
poparta przez 
połączone komisje 

8) skreśla się art. 3; 

 

Poprawka  
sen. W. Skurkiewicza 
poparta przez mniejszość 
połączonych komisji 
 

 Uwaga:  

Poprawki nr 9 i 54 należy głosować łącznie. 

 

9) w art. 3 w zdaniu wstępnym wyrazy ", służące wypełnianiu misji 

publicznej, o której mowa w art. 21 ustawy o radiofonii i telewizji," 

zastępuje się wyrazami "w dziedzinie usług medialnych"; 

 

Poprawka  
KKŚP 
poparta przez 
połączone komisje 

10) w art. 3 w zdaniu wstępnym przed wyrazami "polegają na" dodaje 

się wyrazy "między innymi"; 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawka  
mniejszości 
KKŚP 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
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 Uwaga:  

Przyjęcie poprawki nr 11 wyklucza głosowanie poprawek nr 14, 15, 

17, 18 i 20. 

 

11) w art. 3: 

a) przed pkt 1 dodaje się pkt ... i pkt ... w brzmieniu: 

"...) wspieraniu chrześcijańskiego systemu wartości; 

 ...) umacnianiu rodziny;", 

b) w pkt 4 po wyrazach "kulturę" dodaje się wyrazy "w kraju i za 

granicą", 

c) pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

"10) przeciwdziałaniu wszelkiej dyskryminacji;"; 

d) po pkt 11 dodaje się pkt 11c i 11d w brzmieniu: 

"11c) propagowaniu postaw prozdrowotnych; 

 11d) przeciwdziałaniu patologiom społecznym;"; 

 

Poprawka 
sen. K. Jaworskiego 

12) w art. 3  

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"1) promowaniu postaw propaństwowych, wspieraniu budowy 

społeczeństwa obywatelskiego oraz kultury demokratycznej 

polegającej na uczestnictwie obywateli w życiu 

publicznym;", 

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

"3) pogłębianiu tożsamości narodowej, upowszechnianiu 

bogactwa tradycji, wspieraniu współczesnej kultury polskiej 

oraz ukazywaniu kultury europejskiej i światowej;", 

c) skreśla się pkt 5; 

 

Poprawka sen.  
Z. Romaszewskiego 

13) w art. 3 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu: 

"1a) wspieraniu kultury zakorzenionej w chrześcijańskim 

dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach; 

 1b) przekazywaniu przyszłym pokoleniom wszystkiego co cenne z 

dorobku Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej;"; 

 

Poprawka  
mniejszości 
KKŚP 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
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 Uwaga:  

Przyjęcie poprawki nr 14 wyklucza głosowanie poprawek nr 15 

i 20. 

 

14) w art. 3 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

"1a) propagowaniu umacniania rodziny; 

 

Poprawka  
sen. S. Iwana 

 Uwaga:  

Przyjęcie poprawki nr 15 wyklucza głosowanie poprawki nr 20. 

 

15) w art. 3 po pkt 5 dodaje się pkt 5a-5d w brzmieniu: 

"5a) wspieraniu chrześcijańskiego systemu wartości, przy przyjęciu 

za podstawę uniwersalnych zasad etyki; 

5b) propagowaniu umacniania rodziny; 

5c) propagowaniu postaw prozdrowotnych; 

5d) przeciwdziałaniu patologiom społecznym;"; 

 

Poprawka 
sen. S. Piotrowicza 

16) w art. 3 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

"5a) współtworzeniu kultury narodowej i wspieraniu kulturowych 

aspiracji Polaków, w tym popieraniu twórczości artystycznej, 

literackiej, muzycznej, filmowej, teatralnej, plastycznej i 

naukowej oraz działalności oświatowej;"; 

 

Poprawka  
mniejszości 
KKŚP 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr  17 wyklucza głosowanie poprawki nr 18. 

 

17) w art. 3 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

"10) przeciwdziałaniu dyskryminacji;"; 

 

Poprawka  
mniejszości 
KKŚP, 
sen. S. Piotrowicza 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 

18) w art. 3 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

"10) przeciwdziałaniu dyskryminacji, w szczególności ze względu 

na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, 

przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie 

etniczne, wyznanie, orientację seksualną;"  

Poprawka sen.  
Z. Romaszewskiego 
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19) w art. 3 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

"11) wspieraniu rozwoju różnorodnych form polskiej twórczości 

audio i audiowizualnej, w tym szczególnie opartej na utworach 

pierwotnie wytworzonych w języku polskim;"; 

 

Poprawka  
mniejszości 
KKŚP 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 

20) w art. 3 dodaje się pkt 11a-11d w brzmieniu: 

"11a) respektowaniu chrześcijańskiego systemu wartości, przy 

przyjęciu za podstawę uniwersalnych zasad etyki; 

 11b) służeniu umacnianiu rodziny; 

 11c) służeniu kształtowaniu postaw prozdrowotnych; 

 11d) służeniu zwalczaniu patologii społecznych;"; 

 

Poprawka  
KKŚP 
poparta przez 
połączone komisje 

21) w art. 3 pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

"12) likwidowaniu barier odbioru programów dla osób z 

niepełnosprawnością narządu wzroku lub słuchu;"; 

 

Poprawka  
KKŚP 
poparta przez 
połączone komisje 

22) w art. 3 dodaje się pkt 14 w brzmieniu: 

"14) upowszechnianiu edukacji ekologicznej, wiedzy o środowisku 

oraz kształtowaniu świadomości i postaw proekologicznych w 

społeczeństwie."; 

 

Poprawka  
sen. W. Skurkiewicza 
poparta przez połączone 
komisje 

23) art. 4 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 4. Realizację zadań publicznych w dziedzinie usług 

medialnych, o których mowa w art. 21 ustawy o radiofonii i 

telewizji, powierza się nadawcy publicznemu na podstawie 

licencji programowej."; 

 

Poprawka  
sen. W. Skurkiewicza 
poparta przez mniejszość 
połączonych komisji 

24) w art. 6 w ust. 2 w pkt 1 po wyrazie "Funduszu" dodaje się wyrazy 

"Zadań Publicznych"; 

 

 

 

Poprawka  
KKŚP 
poparta przez 
połączone komisje 
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25) w art. 7: 

a) w ust. 1 wyrazy "15 członków" zastępuje się wyrazami 

"31 członków", 

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

"1a. W skład Rady Programowej wchodzą przewodniczący 

regionalnych rad programowych."; 

 

Poprawka  
mniejszości 
KKŚP 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 

26) Uwaga: Poprawka wycofana. 

w art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Po jednym członku do Rady Programowej Krajowa Rada powołuje 

spośród kandydatów zgłaszanych przez organizacje polonijne oraz 

organizacje reprezentujące mniejszości narodowe, etniczne oraz grupę 

posługującą się językiem regionalnym."; 

 

Poprawka 
sen. K. Kleiny 

27) w art. 7 w ust. 5 skreśla się wyrazy "i innych dostawców usług 

medialnych"; 

 

Poprawka  
sen. W. Skurkiewicza 
poparta przez mniejszość 
połączonych komisji 

 Uwaga:  

Poprawki nr 28 i 33 należy głosować łącznie. 

 

28) w art. 8: 

a) w ust. 1: 

- wyrazy "Regionalnymi Radami Programowymi" zastępuje się 

wyrazami "regionalnymi radami programowymi", 

- po wyrazie "telewizyjnych" dodaje się wyrazy "w zakresie, o 

którym mowa w art. 6 ust. 2"  

- dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: "Rada Programowa nie 

jest związana oceną regionalnej rady programowej.", 

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

"1a. Krajowa Rada powołuje regionalne rady programowe dla 

jednego lub kilku województw.", 

c) w ust. 2 wyrazy "Rady Programowe" zastępuje się wyrazami 

"rady programowe, 

d) w ust. 3 i 4 wyrazy "Regionalnych Rad Programowych" zastępuje 

się wyrazami "regionalnych rad programowych", 

Poprawka  
KKŚP 
poparta przez 
połączone komisje 
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e) w ust. 3 w zdaniu drugim wyrazy "terenie danego regionu" 

zastępuje się wyrazami "obszarze działania danej rady"; 

 

29) w art. 8 w ust. 2 wyrazy "7 członków" zastępuje się wyrazami 

"9 członków"; 

 

Poprawka 
mniejszości 
KKŚP 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 

30) w art. 8 w ust. 3 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu: 

"W przypadku działania na obszarze danej rady organizacji 

reprezentujących mniejszości narodowe, etniczne oraz grupy 

posługujące się językiem regionalnym Krajowa Rada powołuje 

jednego członka regionalnej rady programowej spośród tych 

podmiotów."; 

 

Poprawka 
sen. K. Kleiny 
poparta przez 
połączone komisje 

31) dodaje się art. 8a w brzmieniu: 

"Art. 8a. Członkami Rady Programowej i regionalnych rad 

programowych nie mogą być posłowie, senatorowie, 

członkowie Rady Ministrów, radni sejmików wojewódzkich 

oraz prezydenci i radni miast stanowiących siedzibę 

wojewody lub sejmiku województwa."; 

 

Poprawka  
mniejszości 
KKŚP 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 

32) w art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Regulamin pracy Rady Programowej uchwala Rada Programowa, 

a zatwierdza Krajowa Rada."; 

 

Poprawka 
mniejszości 
KKŚP 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 

33) w art. 9: 

a) w ust. 4 i 6 skreśla się wyrazy "i Regionalnych Rad 

Programowych", 

b) w ust. 5 skreśla się wyrazy "i Regionalnym Radom 

Programowym", 

c) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

"7. Przepisy ustępów poprzedzających stosuje się do członków i 

funkcjonowania regionalnych rad programowych."; 

Poprawka  
KKŚP 
poparta przez 
połączone komisje 
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 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 34 wyklucza głosowanie poprawki nr 35. 

 

34) w art. 10 w ust. 2 skreśla się pkt 3; 

 

Poprawka  
mniejszości 
KKŚP 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 

35) w art. 10 w ust. 2 w pkt 3 wyraz "permanentnego" zastępuje się 

wyrazem "rażącego"; 

 

Poprawka  
KKŚP 
poparta przez 
połączone komisje 

36) w art. 10 w ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

"4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe."; 

 

Poprawka  
KKŚP 
poparta przez 
połączone komisje 

37) w art. 11: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Licencja programowa określa zadania, o których mowa w 

art. 21 ustawy o radiofonii i telewizji, powierzone nadawcy 

oraz przewidywaną kwotę środków z Funduszu Zadań 

Publicznych, zwanego dalej "Funduszem", na realizację tych 

zadań. Licencję programową można przyznać na program 

albo na audycję.", 

c) skreśla się ust. 9 i 10, 

d) ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

"11. Krajowa Rada określi, w drodze rozporządzenia, wzory 

licencji programowych dla nadawców, uwzględniając 

rodzaje realizowanych zadań publicznych."; 

 

Poprawka  
sen. W. Skurkiewicza 
poparta przez mniejszość 
połączonych komisji 

38) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Licencja programowa określa, spośród zadań publicznych, o 

których mowa w art. 3 i w art. 21 ustawy o radiofonii i telewizji, 

zadania powierzone dostawcy usług medialnych oraz 

Poprawka  
mniejszości 
KKŚP 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
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przewidywaną kwotę środków z Funduszu Zadań Publicznych, 

zwanego dalej "Funduszem", na realizację tych zadań. Licencję 

programową można przyznać na program albo na audycję, z tym 

że licencję na program może otrzymać wyłącznie nadawca 

publiczny."; 

 

39) w art. 11 w ust. 3 w pkt 1 wyrazy "dostawcy usług medialnych" 

zastępuje się wyrazami "nadawcy publicznego"; 

 

Poprawka  
KKŚP 
poparta przez 
połączone komisje 

40) w art. 11 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

"3) udział w programie audycji lokalnej lub regionalnej – w 

przypadku licencji przyznanej nadawcom programów lokalnych 

lub regionalnych;"; 

 

Poprawka  
KKŚP 
poparta przez 
połączone komisje 

41) w art. 11 w ust. 3 w pkt 5 wyrazy "działalność antenową lub 

niezależną od anteny" zastępuje się wyrazami "twórczość 

audiowizualną"; 

 

Poprawka  
mniejszości 
KKŚP 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 

 Uwaga:  

Poprawkę nr 42 można głosować wyłącznie w przypadku przyjęcia 

poprawki nr 7. 

Przyjęcie tej poprawki wyklucza głosowanie poprawki nr 43. 

 

42) w art. 11 w ust. 3 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

"7) minimalny udział w programie telewizyjnym audycji z 

ułatwieniami odbioru dla osób z niepełnosprawnością narządu 

wzroku lub słuchu, uwzględniający każdą z następujących form 

ułatwień: tłumaczenie na język migowy, napisy i 

audiodeskrypcję."; 

 

 

 

 

 

Poprawka 
sen. S. Bisztygi 
poparta przez 
połączone komisje 
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 Uwaga:  

Poprawkę nr 43 można głosować wyłącznie w przypadku przyjęcia 

poprawki nr 7. 

 

 

43) w art. 11 w ust. 3 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

"7) minimalny udział w programie telewizyjnym audycji z 

ułatwieniami odbioru dla osób z niepełnosprawnością narządu 

wzroku lub słuchu (tłumaczeniem na język migowy, napisami, 

audiodeskrypcją)."; 

 

Poprawka  
KKŚP 

 Uwaga:  

Poprawki nr 44, 46 i 82 należy głosować łącznie. 

 

44) w art. 11 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

"3a. Audycji w programach, na które przyznano licencję 

programową nie można przerywać w celu nadania reklam lub 

telesprzedaży, z wyjątkiem audycji, o których mowa w art. 16a 

ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji."; 

 

Poprawka  
sen. W. Skurkiewicza 
poparta przez 
połączone komisje 

 Uwaga:  

Poprawkę nr 45 można głosować wyłącznie w przypadku przyjęcia 

poprawki nr 42 lub 43. 

 

45) w art. 11 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

"4a. Licencja programowa na audycję może określać zakres 

ułatwień, o których mowa w ust. 3 pkt 7."; 

 

Poprawka  
KKŚP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

46) w art. 11 dodaje się ust. 4b w brzmieniu: 

"4b. Audycji, na które przyznano licencję nie można przerywać w 

celu nadania reklam lub telesprzedaży, z wyjątkiem audycji, o 

których mowa w art. 16a ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji."; 

 

 

 

 

Poprawka  
sen. W. Skurkiewicza 
poparta przez 
połączone komisje 
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47) w art. 11 w ust. 5 skreśla się zdanie drugie; 

 

Poprawka mniejszości 
KKŚP 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 

48) w art. 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

"6. Krajowa Rada ocenia wniosek o przyznanie licencji 

programowej, biorąc pod uwagę: 

1) zapewnienie realizacji przez wnioskodawcę zadań 

publicznych w dziedzinie usług medialnych; 

2) zgodność wniosku z przepisami prawa; 

3) sposób wykonywania przez wnioskodawcę uprzednio 

przyznanej licencji programowej."; 

 

Poprawka  
KKŚP 
poparta przez 
połączone komisje 

49) w art. 11 w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"1) negatywnej oceny zawartego we wniosku sposobu realizacji 

zadań publicznych w dziedzinie usług medialnych;"; 

 

Poprawka  
KKŚP 
poparta przez 
połączone komisje 

50) w art. 11 w ust. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

3) niewykonywania przez wnioskodawcę wezwań Krajowej Rady do 

usunięcia istotnego  naruszenia warunków wykonywania 

uprzednio przyznanej licencji programowej;"; 

 

Poprawka  
KKŚP 
poparta przez 
połączone komisje 

51) w art. 11 w ust. 7 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

4) uniemożliwienia lub utrudniania przez wnioskodawcę 

przeprowadzenia czynności kontrolnych wykonania uprzednio 

przyznanej licencji programowej;"; 

 

Poprawka  
KKŚP 
poparta przez 
połączone komisje 

52) w art. 11 dodaje się ust. 8a w brzmieniu: 

"8a. Strona niezadowolona z uchwały Krajowej Rady w sprawie 

przyznania licencji programowej może zwrócić się do 

Krajowej Rady z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy."; 

 

 

Poprawka 
sen. L. Kieresa 
poparta przez 
połączone komisje 
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53) w art. 12 w ust. 2 wyraz "zobowiązany" zastępuje się wyrazem 

"obowiązany"; 

 

Poprawka  
KKŚP 
poparta przez 
połączone komisje 

54) w art. 12 w ust. 3 oraz w art. 13 w ust. 3 wyrazy "misji publicznej" 

zastępuje się wyrazami "zadań publicznych w dziedzinie usług 

medialnych"; 

 

Poprawka  
KKŚP 
poparta przez 
połączone komisje 

55) w art. 13: 

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "dostawcy usług medialnych", 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Krajowa Rada określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki przeprowadzania konkursu, o którym 

mowa w ust. 1, kierując się koniecznością zapewnienia 

najlepszego sposobu realizacji misji publicznej."; 

 

Poprawka  
sen. W. Skurkiewicza 
poparta przez mniejszość 
połączonych komisji 

 Uwaga:  

Poprawki nr 56 i 107 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 57, 58, 

59, 60, 61, 62, 108, 109 i 110. 

 

56) art. 16 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 16. 1. Zadania publiczne w dziedzinie usług medialnych w 

zakresie przyznawanych licencji programowych 

finansowane są ze środków budżetu państwa, z części 

której dysponentem jest Krajowa Rada. 

2. Limit wydatków na finansowanie zadań, o których 

mowa w ust. 1, w projekcie ustawy budżetowej 

określa Krajowa Rada w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw budżetu. 

3. Realizacja misji publicznej, o której mowa w art. 21 

ustawy o radiofonii i telewizji jest finansowana na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 21 kwietnia 

2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, 

poz. 728 i Nr 157, poz. 1314). 

Poprawka 
mniejszości 
KKŚP 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
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4. Zasady gospodarowania środkami na finansowanie 

zadań publicznych, o których mowa w ust. 1 i 3, 

regulują przepisy niniejszej ustawy, ustawy z dnia 

21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych oraz 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych."; 

 

 Uwaga:  

Przyjęcie poprawki nr 57 wyklucza głosowanie poprawek nr 58, 59, 

60, 61 i 62. 

 

57) w art. 16: 

a) w ust.1 skreśla się zdanie drugie, 

b) w ust. 2 wyrazy ", z zastrzeżeniem, że nie może to być kwota 

niższa niż wpływy uzyskane z opłat abonamentowych pobranych 

na podstawie ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach 

abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728 i Nr 157, poz. 1314) w 

2007 r." zastępuje się wyrazami "w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw budżetu."; 

 

Poprawka 
sen. R. Góreckiego 

 Uwaga:  

Przyjęcie poprawki nr 58 wyklucza głosowanie poprawek nr 59, 60, 

61 i 62. 

 

58) w art. 16: 

a) w ust. 1 wyrazy "w zakresie" zastępuje się wyrazami 

"w dziedzinie", 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na 

finansowanie zadań publicznych w dziedzinie usług 

medialnych określa corocznie ustawa budżetowa w kwocie 

nie niższej niż wpływy uzyskane w roku 2007 z opłat 

abonamentowych pobranych na podstawie ustawy z dnia 

21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 

85, poz. 728 i Nr 157, poz. 1314)."; 

Poprawka 
KBFP 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
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59) w art. 16 w ust. 1 wyrazy "w zakresie" zastępuje się wyrazami 

"w dziedzinie"; 

 

Poprawka  
KKŚP 
poparta przez 
połączone komisje 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 60 wyklucza głosowanie poprawek nr 61 

i 62. 

 

60) w art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na 

finansowanie zadań publicznych w dziedzinie usług medialnych 

określa corocznie ustawa budżetowa w kwocie nie niższej niż 

wpływy uzyskane w roku 2007 z opłat abonamentowych 

pobranych na podstawie ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o 

opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728 i Nr 157, 

poz. 1314)."; 

 

Poprawka 
mniejszości 
KKŚP 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 

61) w art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na 

finansowanie zdań publicznych w dziedzinie usług medialnych 

określa, w projekcie ustawy budżetowej na dany rok, Krajowa 

Rada."; 

 

Poprawka  
sen. K. Kleiny 
poparta przez 
połączone komisje 

62) w art. 16 w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

"Kwotę braną pod uwagę przy określaniu limitu wydatków, o której 

mowa w zdaniu poprzednim podwyższa się corocznie o wskaźnik 

wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego."; 

 

Poprawka  
sen. W. Ortyla 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 

63) w art. 17 w ust. 1 wyrazy "biorąc pod uwagę limit, o którym mowa 

w art. 16 ust. 2" zastępuje się wyrazami "biorąc pod uwagę 

wysokość środków określoną w ustawie budżetowej"; 

 

 

Poprawka  
KKŚP, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
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64) w art. 18 w ust. 1 wyrazy "30 dni" zastępuje się wyrazami "60 dni"; 

 

Poprawka  
sen. W. Ortyla 
 

65) skreśla się art. 19 - 21; 

 

Poprawka  
sen. W. Skurkiewicza 
poparta przez mniejszość 
połączonych komisji 
 

 Uwaga:  

Poprawki nr 66 i 68 należy głosować łącznie. 

 

66) art. 19 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 19. 1. Dostawca usług medialnych jest obowiązany do 

określenia w dokumentacji, o której mowa w art. 10 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. 

U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.), zasad 

rachunkowości, w tym zakładowego planu kont, w 

sposób zapewniający ujęcie w księgach rachunkowych 

przychodów i związanych z nimi kosztów odrębnie 

w odniesieniu do działalności, o której mowa w art. 3, 

stosownie do zakresu jej finansowania ze środków 

Funduszu otrzymywanych na podstawie przyznanej 

licencji programowej, oraz odrębnie dla pozostałej 

działalności, a także metod przypisywania kosztów 

i przychodów do poszczególnych rodzajów prowadzonej 

działalności. 

2. Nadawca publiczny jest obowiązany ponadto do 

odrębnego określenia w dokumentacji, o której mowa w 

ust. 1, przychodów i związanych z nimi kosztów w 

odniesieniu do działalności w zakresie realizacji zadań 

w dziedzinie usług medialnych oraz działalności, o której 

mowa w art. 21 ustawy o radiofonii i telewizji, w części 

nie finansowanej na podstawie przyznanej licencji 

programowej. 

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie narusza 

obowiązków w zakresie rachunkowości i 

sprawozdawczości wynikających z przepisów 

Poprawka  
KKŚP,  
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
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o rachunkowości. 

4. Krajowa Rada określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

prowadzenia przez dostawców usług medialnych 

dokumentacji, o której mowa w ust. 1 i 2, biorąc pod 

uwagę konieczność zapewnienia przestrzegania zasad 

jawności i przejrzystości wykorzystania środków 

przeznaczonych na realizację zadań publicznych, 

określonych w licencji programowej."; 

 

67) w art. 20 w ust. 1 wyrazy "Spółki, o których mowa w art. 26 ust. 2, 

3–3c ustawy o radiofonii i telewizji, są obowiązane" zastępuje się 

wyrazami "Nadawca publiczny jest obowiązany"; 

 

Poprawka  
KKŚP, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 

68) skreśla się art. 21; 

 

Poprawka  
KKŚP, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

 Uwaga:  

Poprawki nr 69 i 78 należy głosować łącznie. 

 

69) w art. 22 w ust. 3 oraz w art. 27 wyrazy "finansowanie publiczne" 

zastępuje się wyrazami "finansowanie zadań publicznych"; 

 

Poprawka  
KKŚP, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

70) w art. 22 w ust. 4 skreśla się wyrazy "na koniec okresu 

obowiązywania licencji"; 

 

Poprawka  
sen. W. Ortyla 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 

71) art. 24 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 24. W przypadku gdy wysokość środków z Funduszu 

wypłaconych nadawcy publicznemu na podstawie umowy 

o finansowanie zadań publicznych, przekracza wysokość 

kosztów netto realizacji zadań wynikających z licencji 

programowej, nadawca publiczny, może, za zgodą 

Krajowej Rady, przenieść tę nadwyżkę na realizację zadań 

publicznych w następnym roku rozliczeniowym, pod 

Poprawka  
KKŚP, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
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warunkiem że nadwyżka ta nie przekracza 10% środków 

otrzymanych z Funduszu."; 

 

72) w art. 24 wyrazy "art. 20 ust. 1 pkt 1" zastępuje się wyrazami 

"art. 31b ustawy o radiofonii i telewizji"; 

 

Poprawka  
sen. W. Skurkiewicza 
poparta przez mniejszość 
połączonych komisji 

73) w art. 25 wyrazy "naprawienia naruszeń" zastępuje się wyrazami 

"usunięcia naruszeń"; 

 

Poprawka  
KKŚP, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

74) w art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Krajowa Rada na podstawie sprawozdań, o których mowa w 

art. 22 i wyników kontroli, o których mowa w art. 23, po 

zasięgnięciu opinii Rady Programowej, podejmuje uchwałę w 

sprawie absolutorium programowego dla beneficjenta licencji 

programowej."; 

 

Poprawka  
KKŚP, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 

75) w art. 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Uchwała w sprawie absolutorium programowego z wykonania 

licencji programowej jest podejmowana corocznie."; 

 

Poprawka  
sen. W. Ortyla 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 

76) w art. 26 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

"4. W przypadku nieudzielenia absolutorium programowego 

beneficjent licencji programowej może zwrócić się do Krajowej 

Rady o ponowne rozpatrzenie sprawy."; 

 

Poprawka  
sen. W. Ortyla 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 

77) w art. 31 w pkt 1 w lit. a skreśla się pkt 1f; 

 

Poprawka  
sen. W. Skurkiewicza 
poparta przez mniejszość 
połączonych komisji 
 

78) w art. 31: 

a) w pkt 2 w lit. c, w pkt 11, 

b) w pkt 11 w lit. c, w pkt 5, 

c) w pkt 15 w lit. a w tiret drugim, w pkt 1 

- wyrazy "finansowanie publiczne" zastępuje się wyrazami 

Poprawka  
KKŚP, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
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"finansowanie zadań publicznych"; 

 

79) w art. 31 w pkt 2 w lit. c, w pkt 11 skreśla się wyrazy "i innymi 

dostawcami usług medialnych"; 

 

Poprawka  
sen. W. Skurkiewicza 
poparta przez mniejszość 
połączonych komisji 

 Uwaga:  

Poprawki nr 80 i 104 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 81 

i 105. 

 

80) w art. 31 w pkt 3 w lit. a, w ust. 1 wyrazy "siedmiu członków 

powoływanych: 3 przez Sejm, 2 przez Senat" zastępuje się wyrazami 

"pięciu członków powoływanych: 2 przez Sejm, 1 przez Senat"; 

 

Poprawka  
sen. W. Skurkiewicza 
 

81) w art. 31 w pkt 3 dodaje się lit. e w brzmieniu: 

"e) dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

"8. W przypadku wygaśnięcia kadencji Krajowej Rady: 

1) Sejm powoła: 

a) jednego członka Krajowej Rady na dwa lata, 

b) jednego członka Krajowej Rady na cztery lata, 

c) jednego członka Krajowej Rady na sześć lat; 

 2) Senat powoła jednego członka Krajowej Rady na trzy 

lata oraz jednego członka Krajowej Rady na sześć lat; 

3) Prezydent powoła jednego członka Krajowej Rady na trzy 

lata oraz jednego członka Krajowej Rady na sześć lat.";"; 

 

Poprawka  
KKŚP 
poparta przez 
połączone komisje 

82) w art. 31 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: 

"6a) w art. 16a: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Reklamy i telesprzedaż są nadawane pomiędzy 

audycjami, z zastrzeżeniem ust. 2-6.", 

b) uchyla się ust. 7;"; 

 

 

Poprawka  
sen. W. Skurkiewicza 
poparta przez 
połączone komisje 
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 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 83 wyklucza głosowanie poprawek nr 84, 85, 

86 i 87. 

 

83) w art. 31 skreśla się pkt 8; 

 

Poprawka  
sen. W. Skurkiewicza 
poparta przez mniejszość 
połączonych komisji 
 

84) w art. 31 w pkt 8, w art. 21 w ust. 2 w zdaniu wstępnym po 

wyrazach "realizowana jest" dodaje się wyrazy "w szczególności"; 

 

Poprawka  
sen. P. Ł. J. 
Andrzejewskiego 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 

85) w art. 31 w pkt 8, w art. 21 w ust. 3 dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu: 

"5) wspierać kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie 

Narodu i ogólnoludzkich wartościach; 

 6) prowadzić edukację o wszystkim co cenne z dorobku Pierwszej i 

Drugiej Rzeczypospolitej;"; 

 

Poprawka  
mniejszości 
KKŚP 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 

 Uwaga:  

Przyjęcie poprawki nr 86 wyklucza głosowanie poprawki nr 87. 

 

86) w art. 31 w pkt 8, w art. 21 skreśla się ust. 4; 

 

Poprawka  
mniejszości 
KKŚP, 
sen. W. Ortyla 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 

87) w art. 31 w pkt 8, w art. 21 w ust. 4 po wyrazie "tworzeniem" dodaje 

się wyrazy "lub rozpowszechnianiem"; 

 

poprawka 
sen. L. Kieresa 
poparta przez 
połączone komisje 

 Uwaga:  

Poprawki nr 88, 95, 100 i 101 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 89, 90, 

91, 92, 96, 97 i 106. 

 

88) w art. 31 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

"9) w art. 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. Telewizję publiczną tworzy spółka "Telewizja Polska - Spółka 

Akcyjna", zawiązana w celu tworzenia i rozpowszechniania 

Poprawka  
sen. W. Skurkiewicza 
poparta przez mniejszość 
połączonych komisji 
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ogólnokrajowych programów I, II, ogólnokrajowego 

programu o charakterze informacyjno-publicystycznym, 

programów dla odbiorców za granicą i programów 

wyspecjalizowanych, na których rozpowszechnianie 

uzyskano koncesję."; 

 

 Uwaga:  

Poprawki nr 89 i 90 należy głosować łącznie. 

 

89) w art. 31 w pkt 9 w lit. a, ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Telewizję publiczną tworzy spółka "Telewizja Polska – Spółka 

Akcyjna", zawiązana w celu tworzenia i rozpowszechniania 

ogólnokrajowych programów I, II, TVP Kultura, programów dla 

odbiorców za granicą i programów wyspecjalizowanych, na 

których rozpowszechnianie uzyskano koncesję, oraz innych 

programów realizujących misję publiczną, o której mowa w 

art. 21, oraz zadania publiczne, o których mowa w art. 3 ustawy 

o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych."; 

 

Poprawka  
mniejszości 
KKŚP 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 

90) w art. 31 w pkt 9 w lit. c, ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Radiofonię publiczną tworzy spółka "Polskie Radio – Spółka 

Akcyjna" zawiązana w celu tworzenia i rozpowszechniania 

ogólnokrajowych programów radiowych I, II i III, w tym 

jednego poświęconego kulturze wysokiej, programów dla 

odbiorców za granicą i programów wyspecjalizowanych, na 

których rozpowszechnienie uzyskano koncesję, oraz innych 

programów realizujących misję publiczną, o której mowa w art. 

21, oraz zadania publiczne, o których mowa w art. 3 ustawy o 

zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych."; 

 

Poprawka  
mniejszości 
KKŚP 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 

91) w art. 31 w pkt 9 w lit. f w zdaniu wstępnym wyrazy "pkt 3 i 4" 

zastepuje się wyrazami "pkt 3-6" oraz dodaje się pkt 5 i 6 w 

brzmieniu: 

"5) lokalne programy telewizyjne - częstotliwości niezbędne do 

Poprawka  
sen. W. Ortyla 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
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rozpowszechniania lokalnych programów telewizyjnych; 

 6) lokalne programy radiowe - częstotliwości niezbędne do 

rozpowszechniania lokalnych programów radiowych."; 

 

92) w art. 31 w pkt 9 w lit. d, ust. 3c otrzymuje brzmienie: 

"3c. Spółki telewizyjne i radiowe tworzą spółkę "Archiwum Radia i 

Telewizji - Spółka Akcyjna" w celu udostępniania zasobów 

archiwalnych telewizji i radiofonii publicznej spółkom, o których 

mowa w ust. 2, 3-3b oraz, na podstawie umowy, innym 

dostawcom usług medialnych. Spółki telewizyjne i radiowe 

mogą także zawiązywać spółki lub porozumienia gospodarcze w 

celu wspólnego tworzenia i rozpowszechniania regionalnych lub 

ponadregionalnych programów telewizyjnych lub radiowych 

oraz innych usług medialnych, a także zarządzania i 

gospodarowania nimi."; 

 

Poprawka  
sen. P. Ł. J. 
Andrzejewskiego 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 

93) w art. 31 w pkt 10, w art. 27: 

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy ", z zastrzeżeniem ust. 2", 

b) skreśla się ust. 2; 

 

Poprawka  
mniejszości 
KKŚP 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 

94) w art. 31 w pkt 10, w art. 27 w ust. 6 w pkt 4 wyrazy "art. 25" 

zastępuje się wyrazami "art. 23"; 

 

Poprawka  
KKŚP 
poparta przez 
połączone komisje 

95) w art. 31 skreśla się pkt 13, pkt 15 lit. a tiret pierwsze i lit. c oraz 

pkt 18; 

 

Poprawka  
sen. W. Skurkiewicza 
poparta przez mniejszość 
połączonych komisji 

96) w art. 31 w pkt 13, w art. 30 w ust. 1 wyrazy "ust. 3a" zastępuję się 

wyrazami "ust. 2 i 3a"; 

 

Poprawka 
sen. Z. Cichonia 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 

97) w art. 31 w pkt 13, w art. 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Krajowa Rada dzieli minimalny udział audycji tworzonych przez 

te spółki w programie ogólnopolskim, o którym mowa w ust. 1, 

Poprawka 
sen. Z. Cichonia 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
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przy czym udział każdej spółki nie może być mniejszy niż 2% w 

tym programie, albo minimalny udział w finansowaniu przez 

daną spółkę programu ogólnopolskiego, o którym mowa w 

ust. 1."; 

 

98) w art. 31 skreśla się pkt 14; 

 

Poprawka 
 mniejszości 
KKŚP 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 

99) w art. 31 w pkt 15 w lit. a w tiret drugim, w pkt 1 skreśla się wyrazy 

"oraz licencji programowej"; 

 

Poprawka  
KKŚP 
poparta przez 
połączone 
komisjepoparta przez 
połączone komisje 
 

100) w art. 31 skreśla się pkt 16; 

 

Poprawka  
sen. W. Skurkiewicza 
poparta przez mniejszość 
połączonych komisji 
 

101) skreśla się art. 32-37, 39-41, art. 43-45, art. 48 i art. 49; 

 

 

Poprawka  
sen. W. Skurkiewicza 
poparta przez mniejszość 
połączonych komisji 

102) art. 38 otrzymuje brzmienie: 

Art. 38. W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. 

U. Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. 

Nr 50, poz. 331 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) w art. 19 

ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

"7. Publiczny nadawca telewizyjny jest obowiązany 

przeznaczyć na produkcję filmów nie mniej niż 1,5 % 

rocznych wpływów ze środków wypłaconych na 

podstawie licencji programowej. Z wykonania tego 

obowiązku nadawca przekazuje Dyrektorowi roczne 

sprawozdanie w terminie do końca pierwszego kwartału 

roku kalendarzowego. W przypadku gdy kwota, o której 

mowa w zdaniu pierwszym, nie zostanie w całości 

wydatkowana na produkcję filmów, nadawca przekazuje 

Poprawka  
mniejszości 
KKŚP 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
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Instytutowi różnicę wynikającą z rozliczenia w terminie 

1 miesiąca po upływie pierwszego kwartału roku 

kalendarzowego."."; 

 

103) w art. 43 skreśla się ust. 3; 

 

Poprawka  
mniejszości 
KKŚP 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 

104) skreśla się art. 46; 

 

Poprawka  
sen. W. Skurkiewicza 

105) w art. 46: 

a) skreśla się ust. 1, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. 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."; 

 

Poprawka  
KKŚP 
poparta przez 
połączone komisje 

106) w art. 49: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Pracownicy zatrudnieni w terenowym oddziale spółki 

"Telewizja Polska - Spółka Akcyjna" stają się z dniem 

wpisania właściwej spółki regionalnej telewizji publicznej 

do Krajowego Rejestru Sądowego, pracownikami tej spółki 

regionalnej telewizji publicznej.", 

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

"1a. Stosunki pracy pracowników, o których mowa w ust. 1, 

wygasają z upływem 6 miesięcy od dnia wpisania właściwej 

spółki regionalnej telewizji publicznej do Krajowego 

Poprawka  
KKŚP 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
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Rejestru Sądowego, jeżeli przed upływem tego terminu nie 

zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy 

albo w razie nieprzyjęcia nowych warunków pracy lub 

płacy. 

 1b. Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem 

może nastąpić za wypowiedzeniem. 

 1c. W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy, o którym mowa 

w ust. 1a, lub wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1b, 

pracownikom przysługują odpowiednie świadczenia 

przewidziane dla pracowników, z którymi stosunek pracy 

rozwiązuje się z powodu likwidacji zakładu pracy. 

 1d. Do okresu pracy, od którego zależą świadczenia, o których 

mowa w ust. 1c, wlicza się okres pracy w terenowym 

oddziale spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna"."; 

 

107) skreśla się w art. 50; 

 

Poprawka 
mniejszości 
KKŚP, 
senatorów: 
P.Ł.J.Andrzejewskiego, 
Z. Romaszewskiego 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 
 

108) w art. 50 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

"2a. Umarza się zaległości w płatności opłat abonamentowych, 

odsetki za zwłokę w ich uiszczaniu, opłaty, o których mowa w 

art. 5 ust. 3, ustawy uchylanej w ust. 1, oraz odsetki za zwłokę 

w uiszczaniu tej opłaty, powstałych przed dniem ogłoszenia 

ustawy."; 

 

Poprawka 
sen. T. Gruszki 

109) w art. 50 ust. 3 otrzymują brzmienie: 

"3. Wpływy, o których mowa w art. 2 ust. 1, art. 5 ust. 3 i art. 7 

ust. 4 ustawy uchylanej w ust. 1, z wyłączeniem potrąceń 

przewidzianych w art. 6 ust. 2 i art. 7 ust. 8 tej ustawy, 

przekazywane są na dochody budżetu państwa z rachunku 

Poprawka  
sen. W. Skurkiewicza 
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bankowego, o którym mowa w art. 6 ust. 2 uchylanej ustawy."; 

 

110) w art. 50 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

"4. Do dnia 31 grudnia 2010 r. do podziału i wypłat środków 

przekazanych do Funduszu Zadań Publicznych stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy uchylanej w ust. 1, w zakresie 

sposobu podziału wpływów, o których mowa w art. 8 ust. 1 tej 

ustawy, oraz ich przekazywania jednostkom publicznej 

radiofonii i telewizji."; 

 

Poprawka  
KKŚP, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 

 Uwaga:  

Przyjęcie poprawki nr 111 wyklucza głosowanie poprawki nr 112. 

 

111) art. 51 otrzymuje brzmienie:  

"Art. 51. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia 

wydania przez Komisję Europejską decyzji 

zatwierdzającej pomoc zgodnie z art. 88 Traktatu WE."; 

 

Poprawka 
senatorów: 
P.Ł.J.Andrzejewskiego, 
Z. Romaszewskiego 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 

112) w art. 51: 

a) w pkt 2, 3 i 5 skreśla się wyraz "które", 

b) w pkt 4 skreśla się wyraz "który". 

Poprawka  
KKŚP 
poparta przez 
połączone komisje 

 
 
 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


