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SPRAWOZDANIE 
KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU 

 
(wraz z zestawieniem wniosków) 

 
 
 

Komisja, na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2010 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych 
w toku debaty w dniu 5 sierpnia 2010 r. nad ustawą  

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

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 
 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt 3, 9 i 10. 
 

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

do ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji 

oraz ustawy o opłatach abonamentowych 

 

 

I. Wniosek o odrzucenie ustawy. 

 

Wniosek 
mniejszości KKSP 
poparty przez 
mniejszość komisji 

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy: 

 

 

1)  w art. 1 w pkt 3, w art. 27 w ust. 7 wyrazy "ocenie dziennikarzy" 

zastępuje się wyrazami "ocenie pracy dziennikarzy"; 

 

Poprawka sen. 
B. Paszkowskiego 

 Uwaga:  

Przyjęcie poprawki nr 2 wyklucza głosowanie poprawek nr 3, 4, 5 

i 6. 

 

2)  w art. 1 w pkt 4: 

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

"1. Rady nadzorcze spółek "Telewizja Polska – Spółka Akcyjna" 

i "Polskie Radio – Spółka Akcyjna" liczą po siedmiu 

członków: pięciu wyłonionych w konkursie 

przeprowadzonym przez Krajową Radę spośród 

kandydatów posiadających kompetencje w dziedzinie prawa, 

finansów, kultury oraz mediów, zgłoszonych przez organy 

kolegialne uczelni akademickich lub stowarzyszenia 

twórców, jednego powołanego przez ministra właściwego do 

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz 

jednego powołanego przez ministra właściwego do spraw 

Skarbu Państwa.", 

b) w lit. b: 

- ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

"la. Rady nadzorcze spółek radiofonii regionalnej liczą po 

Poprawka  
sen. P.Ł.J. 
Andrzejewskiego 
poparta przez 
mniejszość komisji 
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pięciu członków: czterech wyłonionych w konkursie 

przeprowadzonym przez Krajową Radę spośród 

kandydatów posiadających kompetencje w dziedzinie 

prawa, finansów, kultury oraz mediów, zgłoszonych 

przez organy kolegialne uczelni akademickich 

działających w danym regionie lub stowarzyszenia 

twórców oraz jednego powołanego przez ministra 

właściwego do spraw Skarbu Państwa w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego.", 

- w ust. 1b po wyrazach "sposób zgłaszania kandydatów" 

dodaje się wyrazy "przez organy kolegialne uczelni 

akademickich i stowarzyszenia twórców"; 

 

 Uwaga:  

Przyjęcie poprawki nr 3 wyklucza głosowanie poprawek nr 4, 5 i 6. 

 

3)  w art. 1 w pkt 4: 

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

"1. Rady nadzorcze spółek "Telewizja Polska – Spółka Akcyjna" 

i "Polskie Radio – Spółka Akcyjna" liczą po siedmiu 

członków: pięciu wyłonionych w konkursie 

przeprowadzonym przez Krajową Radę spośród 

kandydatów posiadających kompetencje w dziedzinie prawa, 

finansów, kultury oraz mediów, zgłoszonych przez organy 

kolegialne uczelni akademickich, jednego powołanego przez 

ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego oraz jednego powołanego przez ministra 

właściwego do spraw Skarbu Państwa.", 

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

"la. Rady nadzorcze spółek radiofonii regionalnej liczą po pięciu 

członków: czterech wyłonionych w konkursie 

przeprowadzonym przez Krajową Radę spośród kandydatów 

posiadających kompetencje w dziedzinie prawa, finansów, 

Poprawka  
KKSP 
poparta przez 
komisję 
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kultury oraz mediów, zgłoszonych przez organy kolegialne 

uczelni akademickich działających w danym regionie oraz 

jednego powołanego przez ministra właściwego do spraw 

Skarbu Państwa w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego."; 

 

 Uwaga:  

Przyjęcie poprawki nr 4 wyklucza głosowanie poprawki nr 5. 

 

4)  w art. 1 w pkt 4 w lit. a, ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

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

"Polskie Radio – Spółka Akcyjna" liczą po siedmiu członków: 

czterech wyłonionych w konkursie przeprowadzonym przez 

Krajową Radę spośród kandydatów posiadających kompetencje 

w dziedzinie prawa, finansów, kultury oraz mediów, zgłoszonych 

przez organy kolegialne uczelni akademickich, jednego 

powołanego przez ministra właściwego do spraw kultury 

i ochrony dziedzictwa narodowego, jednego powołanego przez 

ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz jednego 

powołanego przez ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych."; 

 

Poprawka sen.  
T. Gruszki 

5)  w art. 1 w pkt 4 w lit. a, ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Rada nadzorcza spółki "Telewizja Polska – Spółka Akcyjna" 

i spółki "Polskie Radio – Spółka Akcyjna" liczy od pięciu do 

siedmiu członków: od czterech do sześciu wyłonionych w 

konkursie  przeprowadzonym przez Krajową Radę spośród 

kandydatów posiadających kompetencje w dziedzinie prawa, 

finansów, kultury oraz mediów i jednego powołanego przez 

ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa."; 

 

Poprawka sen. 
W. Skurkiewicza 

6)  w art. 1 w pkt 4 w lit. b, ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

"la. Rady nadzorcze spółek radiofonii regionalnej liczą po pięciu 

członków: trzech wyłonionych w konkursie przeprowadzonym 

Poprawka sen. 
W. Skurkiewicza 
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przez Krajową Radę spośród kandydatów posiadających 

kompetencje w dziedzinie prawa, finansów, kultury oraz 

mediów, zgłoszonych przez organy kolegialne uczelni 

akademickich działających w danym regionie, jednego 

powołanego przez ministra właściwego do spraw kultury 

i ochrony dziedzictwa narodowego oraz jednego powołanego 

przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa."; 

 

 Uwaga:  

Przyjęcie poprawki nr 7 wyklucza głosowanie poprawki nr 9. 

 

7)  w art. 1 w pkt 4 w lit. b, po ust. 1a dodaje się ust. ... w brzmieniu: 

".... W przypadku niezgłoszenia żadnego kandydata do konkursu na 

członka rady nadzorczej jednostki publicznej radiofonii 

i telewizji albo niewyłonienia w konkursie wymaganej liczby 

członków rady, Krajowa Rada przeprowadzi niezwłocznie 

konkurs na członka rady dotyczący miejsc nieobsadzonych, 

biorąc pod uwagę wyłącznie kandydatów posiadających 

kompetencje w dziedzinie prawa, finansów, kultury oraz 

mediów, zgłoszonych przez członków Krajowej Rady."; 

 

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

8)  w art. 1 w pkt 4 w lit. b, ust. 1d otrzymuje brzmienie: 

"1d. Członek rady nadzorczej może być odwołany przez organ, który 

go powołał."; 

 

Poprawka sen. 
W. Skurkiewicza 
poparta przez 
mniejszość komisji 

9)  dodaje się art. 3a w brzmieniu: 

"Art. 3a. W przypadku niezgłoszenia żadnego kandydata do 

przeprowadzanego po raz pierwszy konkursu na członka 

rady nadzorczej spółki publicznej radiofonii i telewizji 

albo niewyłonienia w przeprowadzanym po raz pierwszy 

konkursie wymaganej liczby członków rady, Krajowa 

Rada Radiofonii i Telewizji przeprowadzi niezwłocznie 

konkurs na członka rady dotyczący miejsc 

nieobsadzonych, biorąc pod uwagę wyłącznie kandydatów 

Poprawka  
KKSP 
poparta przez 
komisję 
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posiadających kompetencje w dziedzinie prawa, finansów, 

kultury oraz mediów, zgłoszonych przez członków 

Krajowej Rady."; 

 

10)  skreśla się art. 4. 

 

Poprawka  
KKSP 
poparta przez 
komisję 

 

 
 
 
 
 

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

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 

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


