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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 72. posiedzeniu w dniu 4 sierpnia 2010 r. ustawę  

o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach 
abonamentowych. 

 
 

Z poważaniem 
 
 (-) Grzegorz Schetyna 
 

u
Data publikacji



 

 

 

 
USTAWA 

z dnia 4 sierpnia 2010 r. 

 

o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji  
oraz ustawy o opłatach abonamentowych 

 

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.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 6 w ust. 2 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmie-
niu: 

„11) przeprowadzanie jawnych i otwartych konkursów na stanowiska członków rad 
nadzorczych w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji.”; 

2) w art. 21 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji opracowują corocznie w porozumieniu 
z Krajową Radą plany finansowo-programowe przedsięwzięć w zakresie reali-
zacji zadań, o których mowa w ust. 1 i 1a, wymagających finansowania ze 
środków publicznych, z uwzględnieniem części kosztów funkcjonowania 
i rozwoju tych jednostek. 

4. Krajowa Rada określi, w drodze rozporządzenia, terminy przedkładania i zakres 
planów finansowo-programowych mając na względzie zapewnienie realizacji misji 
publicznej przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji, a także swobodę nadaw-
ców publicznych w kształtowaniu programów.”; 

3) art. 27 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 27. 1. Zarząd spółki liczy od jednego do trzech członków. 

2. Kadencja zarządu trwa cztery lata. 

3. Członków zarządu, w tym prezesa zarządu, Krajowa Rada powołuje w 
drodze uchwały na wniosek rady nadzorczej oraz odwołuje w drodze 
uchwały na wniosek rady nadzorczej lub walnego zgromadzenia. 

4. Do zarządu powołuje się wyłącznie osobę posiadającą kompetencje 
w dziedzinie zarządzania oraz radiofonii i telewizji, spośród kandydatów 
wyłonionych w konkursie przeprowadzonym przez radę nadzorczą. 

5. Krajowa Rada określi, w drodze rozporządzenia, regulamin konkursu na 
kandydatów na członków zarządu, w tym sposób ogłaszania, organizację 
i tryb przeprowadzania konkursu oraz sposób ogłaszania wyników kon-

                                                
1) 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, z 2007 r. 
Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 411, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 115, poz. 965 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 
2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 127, poz. 857. 
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kursu, uwzględniając potrzebę powszechności dostępu do konkursu, za-
pewnienia obiektywności i jawności postępowania, sprawnego przepro-
wadzenia konkursu oraz oceny kompetencji kandydatów, o których mo-
wa w ust. 4. 

6. Członek zarządu może być odwołany w przypadku: 

1) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne 
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

2) działania na szkodę spółki; 

3) zaistnienia okoliczności trwale uniemożliwiających sprawowanie 
funkcji. 

7. Członkowie zarządów i osoby zajmujące kierownicze stanowiska w jed-
nostkach publicznej radiofonii i telewizji kierują się w swojej pracy oraz 
w ocenie dziennikarzy i innych twórców im podległych zasadami profe-
sjonalizmu, uczciwości i rzetelności oraz wskazaniami zawartymi w art. 
21 ust. 1a i 2 ustawy.”; 

4) w art. 28: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rady nadzorcze spółek „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna” i „Polskie Radio 
– Spółka Akcyjna” liczą po siedmiu członków: sześciu wyłonionych w konkur-
sie  przeprowadzonym przez Krajową Radę spośród kandydatów posiadają-
cych kompetencje w dziedzinie prawa, finansów, kultury oraz mediów i jedne-
go powołanego przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. la–1d w brzmieniu: 

„la. Rady nadzorcze spółek radiofonii regionalnej liczą po pięciu członków: czte-
rech wyłonionych w konkursie przeprowadzonym przez Krajową Radę spo-
śród kandydatów posiadających kompetencje w dziedzinie prawa, finansów, 
kultury oraz mediów i jednego powołanego przez ministra właściwego do 
spraw Skarbu Państwa. 

 1b. Krajowa Rada określi, w drodze rozporządzenia, regulamin konkursu na 
członka rady nadzorczej, w tym sposób ogłaszania, organizację i tryb przepro-
wadzania konkursu, sposób zgłaszania kandydatów oraz sposób ogłaszania 
wyników konkursu, uwzględniając potrzebę zapewnienia obiektywności i jaw-
ności postępowania, sprawnego przeprowadzenia konkursu oraz oceny kom-
petencji kandydatów, o których mowa w ust. 1 i 1a. 

 1c. Uchwała Krajowej Rady w sprawie wyników konkursu, wskazująca osoby 
wyłonione w konkursie, stanowi ich powołanie w skład rady nadzorczej. 

 1d. Członek rady nadzorczej może być odwołany przez organ, który go powołał, 
w przypadku: 

1) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ściga-
ne z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

2) działania na szkodę spółki; 

3) zaistnienia okoliczności trwale uniemożliwiających sprawowanie funk-
cji.”; 

5) w art. 31b uchyla się pkt 4. 
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Art. 2. 

W ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728, 
Nr 157, poz. 1314 oraz z 2010 r. Nr 13, poz. 70) w art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustala corocznie, po analizie planów finanso-
wo-programowych, o których mowa w art. 21 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji, 
oraz sprawozdań, o których mowa w art. 31b pkt 3 ustawy o radiofonii i tele-
wizji, za poprzedni rok kalendarzowy i analizie określonych w nich kosztów, nie 
później niż do dnia 30 czerwca, sposób podziału wpływów, o których mowa w ust. 
1, między jednostki publicznej radiofonii i telewizji w następnym roku kalendarzo-
wym, w tym minimalny udział terenowych oddziałów spółki, o której mowa w art. 26 
ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji.”. 

 

Art. 3. 

1. Kadencja dotychczasowych rad nadzorczych i zarządów spółek publicznej radiofonii i 
telewizji powołanych na mocy ustawy, o której mowa w art. 1, wygasa z dniem 
wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2. Członkowie dotychczasowych rad nadzorczych i zarządów spółek publicznej radio-
fonii i telewizji pełnią obowiązki do czasu powołania nowych organów zgodnie 
z przepisami ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

 

Art. 4. 

Kadencja dotychczasowych rad programowych, o których mowa w art. 28a ustawy, o której 
mowa w art. 1, wygasa z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 

 

Art. 5. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 
 MARSZAŁEK SEJMU 
 
  
 (-) Grzegorz Schetyna 
 
 
 
 
 

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

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 

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


