
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 18 marca 2008 r.

o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 86 )

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. O RADIOFONII I TELEWIZJI (Dz. U. z 2004 r. Nr 253,
poz. 2531, z późn. zm.)

Art. 4.
W rozumieniu ustawy:

1) nadawcą jest osoba, która tworzy lub zestawia programy i rozpowszechnia je lub
przekazuje innym osobom w celu rozpowszechnienia w całości i bez zmian;

1a) nadawcą społecznym jest nadawca:
a) którego program upowszechnia działalność wychowawczą i edukacyjną, działalność

charytatywną, respektuje chrześcijański system wartości za podstawę przyjmując
uniwersalne zasady etyki oraz zmierza do ugruntowania tożsamości narodowej,

b) w którego programie nie są rozpowszechniane audycje ani inne przekazy, o których
mowa w art. 18 ust. 5,

c) który nie nadaje reklam lub telesprzedaży oraz sponsorowanych audycji lub innych
sponsorowanych przekazów,

d) który nie pobiera opłat z tytułu rozpowszechniania, rozprowadzania lub odbierania
jego programu;

1b) osobą zagraniczną jest osoba zagraniczna w rozumieniu art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 2
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807);

1c) zespołem twórczym jest zespół osób tworzących audycje, do którego zalicza się w
szczególności: reżysera, autora scenariusza, scenografa, operatora, odtwórców
głównych ról i kompozytora;

2) rozpowszechnianiem jest:
a) bezprzewodowa emisja programu do równoczesnego, powszechnego odbioru

(system powszechnego odbioru),
b) wprowadzanie programu do sieci kablowej (system zbiorowego odbioru);

[3) rozprowadzaniem jest przejmowanie w całości i bez zmian programu nadawcy
krajowego lub zagranicznego, z wyjątkiem programu rozpowszechnianego w sieci
kablowej, i równoczesne jego rozpowszechnianie; ]

<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;>

4) programem jest uporządkowany zestaw audycji radiowych lub telewizyjnych, reklam i
innych przekazów, regularnie rozpowszechniany, pochodzący od jednego nadawcy;
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4a) programem wyspecjalizowanym jest program, w którym nie mniej niż 70 % czasu
nadawania programu w ciągu miesiąca, w godzinach 6-23, stanowią audycje i inne
przekazy realizujące przyjętą specjalizację programu;

5) audycją jest część programu radiowego lub telewizyjnego, stanowiąca odrębną całość ze
względu na treść, formę, przeznaczenie lub autorstwo;

5a) audycją wytworzoną pierwotnie w języku polskim jest audycja spełniająca wymogi
audycji europejskiej w rozumieniu niniejszej ustawy i powstała na podstawie
scenariusza wytworzonego pierwotnie w języku polskim, której pierwotna rejestracja
dokonana została w języku polskim;

6) reklamą jest każdy przekaz, niepochodzący od nadawcy, zmierzający do promocji
sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych
spraw lub idei albo osiągnięcia innego efektu pożądanego przez reklamodawcę,
nadawany za opłatą lub inną formą wynagrodzenia;

7) sponsorowaniem jest bezpośrednie lub pośrednie finansowanie albo współfinansowanie
tworzenia lub rozpowszechniania audycji lub innych przekazów, przez podmiot
niebędący nadawcą lub producentem audycji, dla upowszechnienia, utrwalenia lub
podniesienia renomy nazwy, firmy, towaru lub usługi, znaku towarowego lub innego
oznaczenia indywidualizującego sponsora lub jego działalność;

8) (uchylony);
9) przekazem tekstowym jest zbiór tekstów i nieruchomych obrazów, rozpowszechnianych

za pomocą sygnału telewizyjnego równocześnie z programem;
10) telesprzedażą jest każdy przekaz zawierający bezpośrednią ofertę sprzedaży towarów

lub odpłatnego świadczenia usług;
11) reklamą ukrytą jest przedstawianie w audycjach towarów, usług, nazwy, firmy, znaku

towarowego lub działalności przedsiębiorcy będącego producentem towaru lub
świadczącego usługi, jeżeli zamiarem nadawcy, w szczególności związanym z
wynagrodzeniem lub uzyskaniem innej korzyści, jest osiągnięcie skutku reklamowego
oraz jeżeli możliwe jest wprowadzenie publiczności w błąd co do charakteru przekazu;

12) producentem jest osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna, o
której mowa w art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego, która podejmuje inicjatywę, faktycznie
organizuje i ponosi odpowiedzialność za kreatywny, organizacyjny i finansowy proces
produkcji utworu audiowizualnego;

13) producentem niezależnym wobec danego nadawcy jest producent niepozostający w
stosunku pracy z danym nadawcą, niebędący sam nadawcą i nieposiadający udziałów w
organizacji nadawcy oraz w którym nadawca ani żaden podmiot od niego zależny bądź
należący do tej samej grupy kapitałowej nie posiada żadnych udziałów, a w zarządach
nie zasiadają żadne osoby pozostające w stosunku pracy z danym nadawcą lub będące
nadawcami;

14) przedsiębiorcą jest przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej.

[Art. 5.
Tworzy się Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, zwaną dalej "Krajową Radą", jako organ
państwowy właściwy w sprawach radiofonii i telewizji.]

< 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
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publicznego w radiofonii i telewizji, wypełniając swoje zadania na zasadach i w formach
określonych w niniejszej ustawie.>

Art. 6.
[1. Krajowa Rada stoi na straży wolności słowa w radiu i telewizji, samodzielności

nadawców i interesów odbiorców oraz zapewnia otwarty i pluralistyczny charakter
radiofonii i telewizji. ]

2. Do zadań Krajowej Rady należy w szczególności:
[1) projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunków polityki państwa

w dziedzinie radiofonii i telewizji; ]
2) określanie, w granicach upoważnień ustawowych, warunków prowadzenia działalności

przez nadawców;
[3) podejmowanie, w zakresie przewidzianym ustawą, rozstrzygnięć w sprawach koncesji

na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów;
3a) uznawanie za nadawcę społecznego lub odbieranie tego przymiotu, na warunkach

określonych ustawą; ]
[4) sprawowanie w granicach określonych ustawą kontroli działalności nadawców; ]
<4) sprawowanie w granicach określonych ustawą kontroli programowej działalności

nadawców >
5) organizowanie badań treści i odbioru programów radiowych i telewizyjnych;
6) ustalanie wysokości opłat za udzielenie koncesji oraz wpis do rejestru;
[6a) ustalanie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach

abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728), wysokości opłat abonamentowych;]
7) opiniowanie projektów aktów ustawodawczych oraz umów międzynarodowych

dotyczących radiofonii i telewizji;
7a) (uchylony);
8) inicjowanie postępu naukowo-technicznego i kształcenia kadr w dziedzinie radiofonii i

telewizji;
9) organizowanie i inicjowanie współpracy z zagranicą w dziedzinie radiofonii i telewizji;

10) współpraca z właściwymi organizacjami i instytucjami w zakresie ochrony praw
autorskich, praw wykonawców, praw producentów oraz nadawców programów
radiowych i telewizyjnych.

<11) przeprowadzanie konkursów na stanowiska członków zarządów i rad
nadzorczych w spółkach publicznej radiofonii i telewizji.>

<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.>

< 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;
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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.>

Art. 7.
[1. W skład Krajowej Rady wchodzi pięciu członków powoływanych: 2 przez Sejm, 1 przez

Senat i 2 przez Prezydenta, spośród osób wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w
zakresie środków społecznego przekazu. ]

<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.) lub ogólnokrajowe stowarzyszenia twórców lub dziennikarzy.>

2. (uchylony).
2a. (uchylony).
2b. Przewodniczącego Krajowej Rady wybierają ze swojego grona i odwołują członkowie

Krajowej Rady.
3. Krajowa Rada wybiera ze swego grona, na wniosek Przewodniczącego, zastępcę

Przewodniczącego Krajowej Rady.
4. Kadencja członków Krajowej Rady trwa 6 lat, licząc od dnia powołania ostatniego członka.

Członkowie Krajowej Rady pełnią swe funkcje do czasu powołania następców.
5. Członek Krajowej Rady nie może być powołany na kolejną pełną kadencję.
6. Organ uprawniony do powołania członka Krajowej Rady odwołuje go wyłącznie w

przypadku:
1) zrzeczenia się swej funkcji;
2) choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie funkcji;
3) skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej;
3a) złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, stwierdzonego

prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) naruszenia przepisów ustawy stwierdzonego orzeczeniem Trybunału Stanu.

[7. W przypadku odwołania członka lub jego śmierci przed upływem kadencji, właściwy
organ powołuje nowego członka Krajowej Rady na okres do końca tej kadencji.]

<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.>

Art. 8.
[1. Pracodawca zatrudniający członka Krajowej Rady udzieli mu, na jego wniosek, urlopu

bezpłatnego na czas sprawowania funkcji. Okres urlopu wlicza się do stażu pracy, od
którego zależą uprawnienia wynikające ze stosunku pracy. ]

<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 urlopu
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wlicza się do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia wynikające ze stosunku
pracy.>

2. (uchylony).
3. W okresie kadencji członków Krajowej Rady ulega zawieszeniu ich członkostwo:

1) (utracił moc);
2) we władzach stowarzyszeń, związków zawodowych, związków pracodawców,

organizacji kościelnych lub związków wyznaniowych.
[4. Nie można łączyć funkcji członka Krajowej Rady z posiadaniem udziałów albo akcji spółki

bądź w inny sposób uczestniczyć w podmiocie będącym nadawcą lub producentem
radiowym lub telewizyjnym oraz wszelką działalnością zarobkową, z wyjątkiem pracy
dydaktyczno-naukowej w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracy twórczej.]

<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 lub rozprowadzającym programy telewizyjne
lub radiowe;

3) producentem radiowym lub telewizyjnym.>
<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.).>

Art. 9.
[1. Na podstawie ustaw i w celu ich wykonania Krajowa Rada wydaje rozporządzenia i

uchwały.
2. Krajowa Rada podejmuje uchwały większością 2/3 głosów ustawowej liczby członków. ]

<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.>

<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.>

3. Krajowa Rada uchwala regulamin swych obrad.

Art. 10.
1. Przewodniczący Krajowej Rady kieruje jej pracami, reprezentuje Krajową Radę oraz

wykonuje zadania określone w ustawie.
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[2. Przewodniczący Krajowej Rady 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. Przewodniczący Krajowej Rady może wezwać nadawcę do zaniechania działań w zakresie
tworzenia i rozpowszechniania programów, jeżeli naruszają one przepisy ustawy, uchwały
Krajowej Rady lub warunki koncesji. ]

<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.>

<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.>

[4. Przewodniczący Krajowej Rady na podstawie uchwały tej Rady może wydać decyzję
nakazującą zaniechanie przez nadawcę działań w zakresie, o którym mowa w ust. 3. ]

[5. Przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio do rozprowadzania programów radiowych i
telewizyjnych.]

<5. Przepisy ust. 2-3a stosuje się odpowiednio do rozprowadzania programów
radiowych i telewizyjnych.>

Art. 26.
1. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji działają wyłącznie w formie jednoosobowej

spółki akcyjnej Skarbu Państwa, zwanej dalej "spółką".
2. Telewizję publiczną tworzy spółka "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", zawiązana w celu

tworzenia i rozpowszechniania ogólnokrajowych programów I, II i TV Polonia oraz
regionalnych programów telewizyjnych.

2a. Terenowe oddziały spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna" mają swoje siedziby w:
Białymstoku, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Gdańsku, Katowicach, Kielcach,
Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie,
Warszawie, Wrocławiu.

3. Radiofonię publiczną tworzą:
1) spółka "Polskie Radio - Spółka Akcyjna", zawiązana w celu tworzenia i

rozpowszechniania ogólnokrajowych programów radiowych i programów dla
odbiorców za granicą;

2) spółki zawiązane w celu tworzenia i rozpowszechniania regionalnych programów
radiowych, zwane dalej "spółkami radiofonii regionalnej".

4. Do spółek wymienionych w ust. 2 i 3 stosuje się, z zastrzeżeniem art. 27-30 ustawy,
przepisy Kodeksu spółek handlowych z wyjątkiem art. 312 i 402.

[5. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w porozumieniu z Przewodniczącym Krajowej
Rady, dokonuje, w drodze decyzji, rezerwacji częstotliwości niezbędnych do wykonywania
ustawowych zadań przez spółki oraz określa warunki wykorzystania tych częstotliwości.
Do dokonywania, wprowadzania zmian lub cofania rezerwacji częstotliwości stosuje się



- 7 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

przepisy art. 114 i 115 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.
Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362).

6. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w porozumieniu z Przewodniczącym Krajowej
Rady, zapewnia dla spółek tworzących i rozpowszechniających:
1) ogólnokrajowe programy telewizyjne - częstotliwości niezbędne do pokrycia kraju

zasięgiem odbioru programu "Telewizja Polska I" i "Telewizja Polska II";
2) ogólnokrajowe programy radiowe - częstotliwości niezbędne 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. ]

<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.). 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.>

7. Program TV Polonia jest rozpowszechniany w sposób rozsiewczy satelitarny.
8. Do rezerwacji częstotliwości przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania

programów w sposób cyfrowy, drogą rozsiewczą naziemną lub rozsiewczą satelitarną,
stosuje się art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

[Art. 27.
1. Zarząd spółki liczy od jednego do pięciu członków.
2. Członków zarządu, w tym prezesa zarządu, powołuje i odwołuje rada nadzorcza

większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej trzech czwartych jej
członków.

3. Kadencja zarządu trwa cztery lata.]
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< Art. 27.
1. Zarząd spółki liczy od jednego do trzech członków.

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 pozostaje w sprzeczności z wykonywanymi
obowiązkami;

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.>

Art. 28.
[1. Rada nadzorcza liczy od pięciu do dziewięciu członków. Członków rady nadzorczej

powołuje Krajowa Rada, z wyjątkiem jednego, którego powołuje minister właściwy do
spraw Skarbu Państwa.]

<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.>

<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 pozostaje w sprzeczności z wykonywanymi
obowiązkami;

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.>

2. Rada nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co
najmniej połowy składu rady.

3. Rada nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego.
4. Rada nadzorcza uchwala regulamin określający tryb jej działania.
5. Kadencja rady nadzorczej trwa trzy lata.
6. Zgody rady nadzorczej wymaga:

1) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z osobami zajmującymi stanowiska
kierownicze określone w statucie spółki;
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2) zawarcie lub przystąpienie przez spółkę do umowy zbiorowej z przedstawicielami
pracowników;

3) zawiązanie bądź przystąpienie do spółki innej niż spółka, o której mowa w art. 26 ust. 1,
a także nabycie lub zbycie udziałów albo akcji w takiej spółce;

4) zbycie lub obciążenie nieruchomości.
7. (uchylony).

Art. 28a.
[1. Rady programowe publicznej radiofonii i telewizji liczą 15 członków, których powołuje

Krajowa Rada; 10 członków rady programowej reprezentuje ugrupowania parlamentarne.
Pozostałych 5 powołuje z grona osób legitymujących się dorobkiem i doświadczeniem w
sferze kultury i mediów.]

<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.>

2. Kadencja rady programowej trwa 4 lata, a jej członkowie reprezentują społeczne interesy i
oczekiwania związane z działalnością programową spółki.

3. Rada programowa podejmuje uchwały zawierające oceny poziomu i jakości programu
bieżącego oraz programów ramowych. Uchwały w sprawach programowych,
podejmowane większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady, są
przedmiotem obrad i postanowień rady nadzorczej.

4. Członkom rady programowej przysługuje dieta wypłacana przez spółkę w wysokości
ustalonej przez Krajową Radę.

5. Zarząd spółki zapewnia członkom rady programowej organizacyjne i finansowe warunki
dokonywania ocen poziomu i jakości wyemitowanego programu, badania jego odbioru
oraz zlecania niezależnych badań dotyczących percepcji programu i jego społecznych
skutków.

[Art. 32.
W celu realizacji zadań radiofonii i telewizji publicznej spółki mogą tworzyć, za zgodą
Krajowej Rady, przedsiębiorców przewidzianych przepisami prawa.]

< Art. 32.
W celu realizacji zadań radiofonii i telewizji publicznej spółki mogą tworzyć, za zgodą
Krajowej Rady podmioty przewidziane przepisami prawa.>

Art. 33.
1. Rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, z wyjątkiem programów

publicznej radiofonii i telewizji, wymaga uzyskania koncesji.
[2. Organem właściwym w sprawach koncesji jest Przewodniczący Krajowej Rady.
3. Przewodniczący Krajowej Rady podejmuje decyzję w sprawie koncesji na podstawie

uchwały Krajowej Rady. Decyzja w tej sprawie jest ostateczna.]

<2. Organem właściwym w sprawach koncesji jest Prezes UKE.
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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.>

Art. 34.
[1. Przewodniczący Krajowej Rady w porozumieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji

Elektronicznej ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor
Polski" 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. ]

<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.>

1a. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, określa się:
1) przedmiot postępowania;
2) warunki programowe rozpowszechniania programu, w tym w szczególności rodzaj i

charakter programu;
3) warunki techniczne rozpowszechniania programu, w szczególności częstotliwość bądź

kanał oraz moc i lokalizację stacji nadawczych przeznaczonych do rozpowszechniania
programu;

4) liczbę koncesji;
5) czas, na jaki może być udzielona koncesja;
6) termin i miejsce składania wniosków.

[1b. Przewodniczący Krajowej Rady, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ogłoszenia, o
którym mowa w ust. 1, zamieszcza w co najmniej dwóch drukowanych dziennikach o
zasięgu ogólnopolskim informację o tym ogłoszeniu. ]

<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.>

1c. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie wnioski o udzielenie koncesji w związku z
ogłoszeniem, o którym mowa w ust. 1.

[2. Przewodniczący Krajowej Rady 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.]

<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.>

Art. 37.
1. Koncesja określa w szczególności:

1) osobę nadawcy, jego siedzibę lub miejsce zamieszkania;
2) przedmiot działalności objętej koncesją;
[3) sposób rozpowszechniania programu (rozsiewczy naziemny, rozsiewczy satelitarny,

kablowy) oraz:
- dla rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego:
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a) lokalizację stacji,
b) wysokość zawieszenia anteny,
c) moc nadajnika i maksymalną moc promieniowania,
d) charakterystykę promieniowania anteny,
e) częstotliwość,
f) polaryzację,

- dla rozpowszechniania rozsiewczego satelitarnego:
g) nazwę wykorzystywanego satelity,
h) położenie satelity na orbicie,
i) częstotliwość,
j) moc transpondera,

- dla rozpowszechniania kablowego:
k) lokalizację stacji głównej,
l) obszar objęty siecią kablową, ]

<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;>

4) rodzaj programu i czas jego rozpowszechniania;
5) datę rozpoczęcia rozpowszechniania programu;
6) termin wygaśnięcia koncesji;
7) udział w programie audycji wytworzonych przez producentów krajowych.

2. Koncesja może określać inne warunki prowadzenia działalności, niezbędne dla realizacji
przepisów ustawy.

[3. Koncesja, w zakresie określonym w ust. 1 pkt 3, jest udzielana w porozumieniu z Prezesem
Urzędu Komunikacji Elektronicznej. ]

[3a. Jeżeli do rozpowszechniania programów radiofonicznych lub telewizyjnych jest
wymagana rezerwacja częstotliwości, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej dokonuje
jej niezwłocznie na rzecz nadawcy, który uzyskał koncesję. Do dokonywania,
wprowadzania zmian lub cofania rezerwacji częstotliwości stosuje się przepisy art. 114 i
115 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne oraz nie stosuje się
przepisów art. 116 tej ustawy.

4. Krajowa Rada, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, określi,
w drodze rozporządzenia, dane, które powinien zawierać wniosek, oraz szczegółowy tryb
postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji.]

<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
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oraz mając na uwadze potrzebę zapewnienia przejrzystości i efektywności
postępowania, określi, w drodze rozporządzenia:

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.>

[Art. 37a.
Nadawca jest obowiązany do corocznego składania do Krajowej Rady sprawozdania
finansowego, w formie przewidzianej w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.]

< 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.>

Art. 38.
1. Koncesję cofa się, jeżeli:

1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące nadawcy wykonywania działalności
gospodarczej objętej koncesją;

[2) nadawca rażąco narusza warunki określone w ustawie lub w koncesji;
3) działalność objęta koncesją jest wykonywana w sposób sprzeczny z ustawą lub z

warunkami określonymi w koncesji, a nadawca, pomimo wezwania Przewodniczącego
Krajowej Rady, w wyznaczonym terminie nie usunął stanu faktycznego lub prawnego
niezgodnego z warunkami określonymi w koncesji lub w ustawie;

4) nadawca, pomimo wezwania Przewodniczącego Krajowej Rady, 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. ]

<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
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zostały spowodowane okolicznościami od niego niezależnymi. Za trwałe
zaprzestanie rozpowszechniania programu uważa się fakt nierozpowszechniania
programu przez okres trzech kolejno następujących po sobie miesięcy.>

2. Koncesja może być cofnięta, jeżeli:
1) rozpowszechnianie programu powoduje zagrożenie interesów kultury narodowej,

bezpieczeństwa i obronności państwa lub narusza normy dobrego obyczaju;
2) nastąpi ogłoszenie upadłości nadawcy;
3) rozpowszechnianie programu powoduje osiągnięcie przez nadawcę pozycji dominującej

w dziedzinie środków masowego przekazu na danym rynku właściwym w rozumieniu
przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów;

4) nastąpi przejęcie bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad działalnością nadawcy przez
inną osobę.

[3. Przewodniczący Krajowej Rady podaje do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu
postępowania w sprawie cofnięcia koncesji.

4. W przypadku uprawomocnienia się decyzji w sprawie cofnięcia koncesji Przewodniczący
Krajowej Rady niezwłocznie ogłasza o możliwości uzyskania koncesji w zakresie objętym
cofniętą koncesją.]

<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.>

Art. 38a.
1. Uprawnienia wynikające z koncesji są niezbywalne, z zastrzeżeniem ust. 3-5.
2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, nie przechodzą na nabywcę przedsiębiorstwa

upadłego.
[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 Krajowej
Rady wyrażoną w formie uchwały. 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. Na podstawie uchwały Krajowej Rady, Przewodniczący Krajowej Rady wydaje decyzję w
sprawie wyrażenia zgody bądź odmowy, o której mowa w ust. 3. ]

<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
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zasięgnąć 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.>

5. Do uprawnień wynikających z rezerwacji częstotliwości stosuje się przepisy ustawy z dnia
16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

Art. 39b.
1. [O uznanie za nadawcę społecznego może do Krajowej Rady wystąpić: ]

< O uznanie za nadawcę społecznego może do Prezesa UKE wystąpić:>
1) stowarzyszenie w ramach realizacji celów statutowych;
2) fundacja w ramach realizacji celów statutowych;
3) kościelna lub wyznaniowa osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego o

uregulowanej w ustawie sytuacji prawnej.
<1a. Uznanie za nadawcę społecznego następuje w drodze decyzji Prezesa UKE w

porozumieniu z Krajową Radą.>
2. Nadawca społeczny jest zwolniony z opłat za udzielenie lub zmianę koncesji.
3. W przypadku naruszenia przez nadawcę społecznego wymogów określonych w art. 4 pkt

1a, organ koncesyjny wydaje decyzję o uchyleniu decyzji o uznaniu za nadawcę
społecznego. Stwierdza w niej obowiązek uiszczenia opłat, o których mowa w ust. 2, wraz
z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia udzielenia lub zmiany koncesji.

Art. 40.
[1. Za udzielenie koncesji pobiera się opłatę, niezależnie od opłat za używanie urządzeń

radiokomunikacyjnych oraz używanie częstotliwości, przewidzianych w ustawie o
łączności.

2. Krajowa Rada w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych,
uwzględniając charakter poszczególnych nadawców i ich programów, ustala, w drodze
rozporządzenia, wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, oraz może określić podmioty
zwolnione od opłaty.]

<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.>

Art. 40a.
[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 Przewodniczącego Krajowej Rady, do którego stosuje się odpowiednio
przepisy art. 33 ust. 3, art. 35 ust. 2, art. 36 ust. 2 oraz art. 38. ]

<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.>
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2. Czynność, o której mowa w ust. 1, dokonaną przez podmiot, w stosunku do którego osoba
zagraniczna jest podmiotem dominującym, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych,
uważa się za czynność dokonaną przez podmiot dominujący.

[3. Przewodniczący Krajowej Rady wydaje i cofa zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, na
podstawie uchwały Krajowej Rady.]

<3. Prezes UKE wydaje i cofa zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, w porozumieniu z
Krajową Radą.>

4. Czynności, o których mowa w ust. 1, dokonane bez zezwolenia są nieważne.
5. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do osób zagranicznych lub spółek zależnych, w

rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, do osób zagranicznych, których siedziby lub
miejsce zamieszkania znajdują się w państwach będących członkami Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.

Art. 40b.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustawy z dnia 2
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

[Rozdział 6
Rozprowadzanie programów w sieciach kablowych]

< Rozprowadzanie programów >

Art. 41.
[1. Program rozprowadzany w sieci kablowej wymaga zgłoszenia do rejestru. ]
<1. Program rozprowadzany wymaga zgłoszenia do rejestru.>
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy ogólnokrajowych programów publicznej radiofonii i telewizji

oraz innych programów nadawców krajowych, dostępnych na terenie objętym
rozprowadzaniem za pomocą urządzeń odbiorczych powszechnego odbioru.

[3. Organem prowadzącym rejestr jest Przewodniczący Krajowej Rady.]
<3. Organem prowadzącym rejestr jest Prezes UKE.>
4. Do postępowania w sprawach wpisu do rejestru stosuje się przepisy Kodeksu postępowania

administracyjnego, chyba że ustawa stanowi inaczej.
5. Rejestr jest jawny.

Art. 42.
1. Za wpis do rejestru pobiera się opłatę.
[2. Krajowa Rada w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych

ustala, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, oraz może
określać podmioty zwolnione od opłaty.]

<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.>

< 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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Art. 43.
1. Operator sieci kablowej wprowadza programy do sieci kablowej w następującej kolejności:

1) ogólnokrajowe programy radiofonii i telewizji publicznej;
2) regionalne programy radiofonii i telewizji publicznej dostępne na danym obszarze;
2a) programy krajowych nadawców społecznych dostępne na danym obszarze;
3) programy innych nadawców krajowych dostępne na danym obszarze;
4) programy innych nadawców krajowych i nadawców zagranicznych.

[2. Przewodniczący Krajowej Rady może, w uzasadnionych przypadkach, wydać decyzję
zezwalającą na inną niż wymieniona w ust. 1 kolejność wprowadzania programów do sieci
kablowej.]

<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.>

Art. 44.
[1. Organ rejestracyjny dokonuje wpisu programu do rejestru na podstawie zgłoszenia. ]
<1. Prezes UKE dokonuje wpisu programu do rejestru na podstawie zgłoszenia.>
[2. Operator sieci kablowej dokonuje zgłoszenia programu do rejestru nie później niż 2

miesiące przed rozpoczęciem jego rozprowadzania.]

<2. Podmiot zamierzający rozprowadzać program dokonuje zgłoszenia programu do
rejestru nie później niż 2 miesiące przed rozpoczęciem jego rozprowadzania.>

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno:
1) wskazywać wnioskodawcę, jego siedzibę lub miejsce zamieszkania;
2) określać program przewidziany do rozprowadzania i jego nadawcę;
3) określać obszar, na którym program ma być rozprowadzany;
4) (uchylony);
5) (uchylony).

3a. Operator sieci kablowej dołącza do zgłoszenia:
[1) kopię zezwolenia na używanie urządzeń nadawczych i sieci telekomunikacyjnych

niezbędnych do rozprowadzania programu;
2) dokumenty wskazujące, że rozprowadzanie programu nie będzie naruszało praw

nadawcy programu; ]
[3) dokumenty wskazujące, że program jest rozpowszechniany do powszechnego odbioru, a

w przypadku programu przekazywanego przez nadawcę operatorowi - umowę z
nadawcą programu; ]

<3) umowę uprawniającą do rozprowadzania programu,>
[4) oświadczenie o kolejności wprowadzania do sieci programów dostępnych na terenie

objętym rozprowadzaniem za pomocą urządzeń odbiorczych powszechnego odbioru,
których rozprowadzanie nie podlega zgłoszeniu.]

<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.>

3b. Wpis do rejestru zawiera dane, o których mowa w ust. 3, z wyjątkiem adresu
zamieszkania, jeżeli jest on inny niż adres siedziby.

[4. Rozprowadzanie programu można rozpocząć, jeżeli organ rejestracyjny nie odmówił
rejestracji w terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.
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5. Operator sieci kablowej jest obowiązany zgłaszać organowi rejestracyjnemu, 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. ]

<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.>

6. (uchylony).

Art. 45.
[1. Organ rejestracyjny 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. Organ rejestracyjny zakaże operatorowi sieci kablowej 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;

2) operator wprowadza zmiany do programu, rozpowszechnia go nie w całości lub
nierównocześnie;

3) operator nie przestrzega ustawowej kolejności wprowadzania programów do sieci
kablowej.]

<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;

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.>

3. Odmowa wpisu programu do rejestru oraz wydanie zakazu rozprowadzania programu
następuje w drodze decyzji administracyjnej, do której stosuje się odpowiednio przepis art.
33 ust. 3.
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[4. W przypadku wydania zakazu, o którym mowa w ust. 2, Przewodniczący Krajowej Rady z
urzędu wykreśli wpis programów lub programu z rejestru. ]

<4. W przypadku wydania zakazu, o którym mowa w ust. 2, Prezes UKE z urzędu
wykreśli wpis programów lub programu z rejestru.>

[5. Wpis do rejestru podlega wykreśleniu z urzędu w przypadku utraty przez operatora sieci
kablowej uprawnień do używania urządzeń nadawczych i sieci telekomunikacyjnych
wykorzystywanych do rozprowadzania programów.]

<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.>

[Art. 46.
Krajowa Rada określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb prowadzenia
rejestru programów w sieciach kablowych, 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 operatorów sieci kablowych utrudnieniami w
zakresie wykonywanej działalności.]

< 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.>

[Art. 47.
Do rozprowadzania programów w sposób bezprzewodowy, który nie wymaga rezerwacji
częstotliwości, stosuje się odpowiednio przepisy o udzielaniu koncesji na rozpowszechnianie
programów.]

Art. 53.
[1. Jeżeli nadawca narusza obowiązek wynikający z przepisów art. 15 ust. 1-3, art. 15a ust. 1,

art. 16 ust. 1-3, art. 16a ust. 1-6, art. 16b, art. 16c, art. 17 ust. 1-7, art. 18 ust. 1-5b, 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, Przewodniczący Krajowej Rady wydaje
decyzję nakładającą na nadawcę karę pieniężną w wysokości do 50 % rocznej opłaty za
używanie częstotliwości przeznaczonej do nadawania programu, a w przypadku gdy
nadawca nie uiszcza opłaty za częstotliwość, karę pieniężną w wysokości do 10 %
przychodu nadawcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. ]
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<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. 1-5b, 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.>

[2. Przewodniczący Krajowej Rady może nałożyć karę, o której mowa w ust. 1, także w
decyzji wydanej na podstawie art. 10 ust. 4. ]

3. Kara pieniężna jest płatna z dochodu po opodatkowaniu lub z innej formy nadwyżki
przychodów nad wydatkami, zmniejszonej o podatki.

4. Kary pieniężnej nie można nałożyć, jeżeli od naruszenia obowiązku, o którym mowa w ust.
1, upłynął jeden rok.

Art. 54.
[1. Jeżeli osoba kierująca działalnością nadawcy nie wykonuje decyzji wydanych na

podstawie art. 10 ust. 4, Przewodniczący Krajowej Rady może wydać decyzję nakładającą
na nią karę pieniężną, nieprzekraczającą jednak jej sześciomiesięcznego wynagrodzenia.

2. Tej samej karze może podlegać osoba kierująca działalnością nadawcy za nieudzielenie lub
udzielenie nierzetelnych informacji na żądanie Przewodniczącego Krajowej Rady,
przewidziane przepisem art. 10 ust. 2. ]

<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.

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.>

<2a. Decyzja, o której mowa w ust. 2, wydawana jest na wniosek Krajowej Rady.>
[3. Decyzja nakładająca karę nie może być wydana, jeżeli od daty wydania decyzji, o której

mowa w ust. 1, upłynęły dwa lata.]
<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.>

Art. 56.
[1. Od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 oraz

art. 53 i 54 służy odwołanie do Sądu Wojewódzkiego  w Warszawie - sądu gospodarczego.]
<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.>
2. W postępowaniu w sprawach odwołań od decyzji, o których mowa w ust. 1, stosuje się

odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące spraw z zakresu
przeciwdziałania praktykom monopolistycznym.

[3. W razie złożenia odwołania od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady do sądu, stronie
nie przysługują środki prawne wzruszenia decyzji przewidziane w Kodeksie postępowania
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administracyjnego, w szczególności dotyczące wznowienia postępowania, uchylenia,
zmiany oraz stwierdzenia nieważności decyzji.]

<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.>

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE ( Dz. U. z 2004 r. Nr
171, poz. 1800, z późn. zm.)

Art. 112.
1. Prezes UKE ustala plany zagospodarowania częstotliwości oraz zmiany tych planów z

własnej inicjatywy lub:
1) na wniosek organu, na rzecz którego jest dokonywana rezerwacja częstotliwości, przy

współpracy z tym organem;
2) w miarę potrzeb i możliwości technicznych, w pozostałych zakresach częstotliwości.

[2. W odniesieniu do częstotliwości przeznaczonych do rozpowszechniania programów
radiofonicznych i telewizyjnych Prezes UKE ustala plany zagospodarowania częstotliwości
oraz zmiany tych planów w uzgodnieniu z Przewodniczącym KRRiT na jego wniosek lub z
własnej inicjatywy. ]

3. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 2, dotyczy liczby i rodzaju planowanych
częstotliwości i sieci oraz zasięgu i lokalizacji stacji nadawczych.

4. Plany zagospodarowania częstotliwości oraz ich zmiany uwzględniają w szczególności:
1) politykę państwa w zakresie gospodarki częstotliwościami;
2) politykę państwa w zakresie radiofonii i telewizji oraz telekomunikacji;
3) spełnianie wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej;
4) spełnianie wymagań dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa oraz

bezpieczeństwa i porządku publicznego;
5) uzgodnione przeznaczenia częstotliwości w ramach Unii Europejskiej;
6) potrzebę efektywnego wykorzystania częstotliwości, a także założenia polityki

wydawania uprawnień wymagających rezerwacji częstotliwości, zawarte we wniosku
organu, o którym mowa w ust. 2.

5. Plany zagospodarowania częstotliwości oraz ich zmiany nie mogą naruszać dokonanych
rezerwacji częstotliwości.

6. Prezes UKE udziela nieodpłatnie zainteresowanym podmiotom informacji o możliwości
wykorzystania częstotliwości.

7. Prezes UKE publikuje w Biuletynie UKE informację o przystąpieniu do opracowania planu
zagospodarowania określonego zakresu częstotliwości lub do opracowania jego zmiany.
Podmioty zainteresowane wykorzystaniem częstotliwości mogą zgłaszać propozycje do
planu lub jego zmiany.

Art. 114.
1. Rezerwacja częstotliwości lub zasobów orbitalnych, zwana dalej "rezerwacją

częstotliwości", określa częstotliwości lub zasoby orbitalne, które w okresie rezerwacji
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pozostają w dyspozycji podmiotu, na rzecz którego dokonano rezerwacji, przeniesiono
uprawnienia do częstotliwości lub uprawnienia do dysponowania częstotliwościami na cele
związane z uzyskiwaniem pozwoleń radiowych.

[2. Rezerwacji częstotliwości dokonuje, zmienia lub cofa Prezes UKE. Rezerwacji
częstotliwości na cele rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych,
Prezes UKE dokonuje, zmienia lub cofa w porozumieniu z Krajową Radą Radiofonii i
Telewizji. ]

<2. Rezerwacji częstotliwości dokonuje, zmienia lub cofa Prezes UKE.>
3. Rezerwacji częstotliwości dokonuje się dla podmiotu, który spełnia wymagania określone

ustawą oraz jeżeli częstotliwości objęte wnioskiem:
1) są dostępne;
2) zostały przeznaczone w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości dla

wnioskowanej służby radiokomunikacyjnej oraz plan zagospodarowania częstotliwości
przewiduje ich zagospodarowanie zgodnie z wnioskiem;

3) mogą być chronione przed zaburzeniami elektromagnetycznymi;
4) zostały międzynarodowo uzgodnione w zakresie i formie określonej w

międzynarodowych przepisach radiokomunikacyjnych lub umowach
międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną;

5) są zgodne z uzgodnionymi przeznaczeniami częstotliwości w ramach Unii Europejskiej;
6) nie powodują kolizji z udzielonymi rezerwacjami częstotliwości;
7) nie prowadzą do nieefektywnego wykorzystania częstotliwości.

4. Decyzję w sprawie rezerwacji częstotliwości wydaje Prezes UKE w terminie 6 tygodni od
dnia złożenia wniosku przez podmiot ubiegający się o rezerwację częstotliwości, z
zastrzeżeniem ust. 4a.

4a. Jeżeli dokonanie rezerwacji częstotliwości wymaga przeprowadzenia przetargu, konkursu
albo uzgodnień międzynarodowych. Prezes UKE wydaje decyzję w sprawie rezerwacji
częstotliwości w terminie 6 tygodni od dnia ogłoszenia wyników przetargu, konkursu albo
zakończenia uzgodnień międzynarodowych.

5. Rezerwacji częstotliwości dokonuje się na czas określony, z uwzględnieniem charakteru
usług świadczonych przez podmiot wnioskujący o rezerwację częstotliwości.

6. Dopuszcza się dokonywanie rezerwacji częstotliwości na rzecz kilku użytkowników.
7. W przypadku częstotliwości użytkowanych jako cywilno-rządowe Prezes UKE dokonuje

rezerwacji częstotliwości w uzgodnieniu z zainteresowanymi podmiotami, o których mowa
w art. 4.

8. Przepisów dotyczących rezerwacji częstotliwości nie stosuje się do podmiotów, o których
mowa w art. 4, dysponujących częstotliwościami przeznaczonymi w Krajowej Tablicy
Przeznaczeń Częstotliwości dla użytkowania rządowego.

Art. 118d.
1. Prezes UKE z urzędu lub na wniosek uczestnika przetargu albo konkursu złożony w

terminie 21 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu albo konkursu, w drodze decyzji,
unieważnia przetarg albo konkurs, jeżeli zostały rażąco naruszone przepisy prawa lub
interesy uczestników przetargu albo konkursu.

2. Uczestnikowi przetargu albo konkursu od decyzji w sprawie unieważnienia przetargu albo
konkursu przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa UKE, a po
wyczerpaniu tego trybu, skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Warszawie.

3. Uczestnikowi przetargu albo konkursu nie przysługuje inny tryb kontroli rozstrzygnięć
podejmowanych w przetargu albo konkursie, niż określony w ust. 1 i 2.
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4. Unieważnienie przetargu albo konkursu stanowi podstawę wznowienia postępowania w
sprawie rezerwacji częstotliwości dokonanej po przeprowadzeniu tego przetargu albo
konkursu. < 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.>

5. Prezes UKE uznaje, w drodze decyzji, przetarg albo konkurs za nierozstrzygnięty, jeżeli:
1) żaden z uczestników nie spełnił warunków uczestnictwa w przetargu albo konkursie

bądź nie osiągnął minimum kwalifikacyjnego, jeżeli zostało określone w dokumentacji;
2) w terminie wskazanym w dokumentacji do przetargu albo konkursu nie przystąpił żaden

podmiot.

Art. 123.
1. Rezerwacja częstotliwości może zostać zmieniona lub cofnięta, w drodze decyzji Prezesa

UKE, w przypadku:
1) stwierdzenia, że używanie urządzenia radiowego zgodnie z rezerwacją powoduje

szkodliwe zaburzenia elektromagnetyczne;
2) zmiany w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości przeznaczenia częstotliwości

objętych rezerwacją częstotliwości;
3) wystąpienia okoliczności prowadzących do zagrożenia obronności, bezpieczeństwa

państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;
4) nierozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości objętych rezerwacją w terminie 6

miesięcy od terminu, o którym mowa w art. 115 ust. 1 pkt 5, z przyczyn leżących po
stronie podmiotu dysponującego rezerwacją częstotliwości;

5) zaprzestania wykorzystywania częstotliwości przez co najmniej 6 miesięcy, z przyczyn
leżących po stronie podmiotu dysponującego rezerwacją częstotliwości;

6) wystąpienia powtarzających się naruszeń warunków wykorzystania częstotliwości lub
obowiązku wnoszenia opłat za częstotliwości;

7) niewywiązywania się z zobowiązań, o których mowa w art. 115 ust. 1 pkt 9, z przyczyn
leżących po stronie podmiotu dysponującego rezerwacją częstotliwości;

8) częstotliwości objęte rezerwacją są wykorzystywane w sposób nieefektywny.
2. Niezależnie od przesłanek, o których mowa w ust. 1, Prezes UKE może zmienić rezerwację

w zakresie warunków wykorzystywania częstotliwości, o których mowa w art. 146,
również jeżeli praca urządzenia radiowego jest zakłócana przez inne urządzenia lub sieci
telekomunikacyjne.

[3. Zmiany warunków wykorzystania lub cofnięcia rezerwacji częstotliwości przeznaczonych
do rozpowszechniania programów radiofonicznych lub telewizyjnych Prezes UKE
dokonuje w uzgodnieniu z Przewodniczącym KRRiT. ]

4. (uchylony).
5. (uchylony).
6. Odmowa udzielenia rezerwacji częstotliwości następuje w przypadku, gdy:

1) wnioskodawca nie jest w stanie wywiązać się z warunków związanych z
wykorzystaniem częstotliwości lub zasobów orbitalnych;

2) zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 3;
3) powodowałoby to naruszenie umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska

jest stroną;
4) zachodzi konieczność przeprowadzenia przetargu albo konkursu, a wniosek o

rezerwację częstotliwości złożony został przed ogłoszeniem przetargu albo konkursu;
5) w przetargu albo konkursie podmiot nie został wyłoniony jako ten, dla którego zostanie

dokonana rezerwacja częstotliwości.



- 23 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

7. W okresie ważności rezerwacji częstotliwości można odmówić wydania lub cofnąć
pozwolenie radiowe na używanie urządzenia radiowego wykorzystującego częstotliwości
objęte rezerwacją z tytułu wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku

publicznego;
2) naruszenia umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną;
3) zakłócenia pracy urządzeń i sieci telekomunikacyjnych;
4) niespełniania warunków, o których mowa w art. 114 ust. 3 pkt 2, chyba że uległ zmianie

stan prawny lub faktyczny przyjęty za podstawę dokonania rezerwacji.
8. Odmowa udzielenia rezerwacji częstotliwości, jej zmiana lub cofnięcie w przypadku, o

którym mowa w ust. 1 pkt 3, a także odmowa wydania pozwolenia radiowego lub jego
cofnięcie z powodu tych okoliczności, następuje po zasięgnięciu opinii lub na wniosek
Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Szefa Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Szefa Agencji Wywiadu, w zakresie ich właściwości.

9. Jeżeli uzasadnienie opinii lub wniosku organów, o których mowa w ust. 8, wskazujące na
okoliczności prowadzące do zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwa i porządku publicznego zawiera informacje stanowiące tajemnicę
państwową, zamiast uzasadnienia doręcza się zawiadomienie, że uzasadnienie takie zostało
sporządzone.

10. Organy, o których mowa w ust. 8, zajmują stanowisko w terminie 30 dni od dnia
wystąpienia o opinię lub dnia wystąpienia z wnioskiem, o których mowa w ust. 8.

11. Jeżeli organy, o których mowa w ust. 8, nie zajmą stanowiska w terminie, o którym mowa
w ust. 10, uznaje się, że wymóg uzyskania stanowiska został spełniony.

Art. 190.
1. Prezes UKE jest organem regulacyjnym w dziedzinie rynku usług telekomunikacyjnych i

pocztowych.
2. Prezes UKE jest organem wyspecjalizowanym w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia

2002 r. o systemie oceny zgodności, w zakresie aparatury, w tym telekomunikacyjnych
urządzeń końcowych i urządzeń radiowych.

3. Prezes UKE jest centralnym organem administracji rządowej.
[4. Prezesa UKE powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób należących do państwowego

zasobu kadrowego, zaproponowanych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Prezes
Rady Ministrów odwołuje Prezesa UKE. ]

<4. Prezesa UKE powołuje Sejm na wniosek Prezesa Rady Ministrów. Kadencja Prezesa
UKE trwa 5 lat.>

<4a. Prezes UKE może być odwołany w przypadku:

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.>

5-6a. (uchylone).
7. (uchylony).
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8. Minister właściwy do spraw łączności, na wniosek Prezesa UKE, powołuje zastępcę
Prezesa UKE spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego. Minister
właściwy do spraw łączności odwołuje zastępcę Prezesa UKE.

9. Prezes UKE jest organem egzekucyjnym w zakresie administracyjnej egzekucji
obowiązków o charakterze niepieniężnym.

Art. 192.
1. Do zakresu działania Prezesa UKE należy w szczególności:

1) wykonywanie, przewidzianych ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie, zadań z
zakresu regulacji i kontroli rynków usług telekomunikacyjnych, gospodarki w zakresie
zasobów częstotliwości, zasobów orbitalnych i zasobów numeracji oraz kontroli
spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej;

<1a) wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o
radiofonii i telewizji >

2) wykonywanie zadań z zakresu regulacji działalności pocztowej, określonych w ustawie
z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r.
Nr 69, poz. 627 i Nr 96, poz. 959);

3) opracowywanie wskazanych przez ministra właściwego do spraw łączności projektów
aktów prawnych w zakresie łączności;

4) analiza i ocena funkcjonowania rynków usług telekomunikacyjnych i pocztowych;
5) podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących funkcjonowania rynku usług

telekomunikacyjnych i pocztowych oraz rynku aparatury, w tym rynku urządzeń
telekomunikacyjnych, z własnej inicjatywy lub wniesionych przez zainteresowane
podmioty, w szczególności użytkowników i przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w
tym podejmowanie decyzji w tych sprawach w zakresie określonym niniejszą ustawą;

6) rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w zakresie
właściwości Prezesa UKE;

7) rozstrzyganie w sprawach uprawnień zawodowych w dziedzinie telekomunikacji,
określonych w przepisach odrębnych;

8) tworzenie warunków dla rozwoju krajowych służb radiokomunikacyjnych przez
zapewnianie Rzeczypospolitej Polskiej niezbędnych przydziałów częstotliwości oraz
dostępu do zasobów orbitalnych;

9) wykonywanie obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku
publicznego;

10) prowadzenie rejestrów w zakresie ujętym w ustawie;
11) koordynacja rezerwacji częstotliwości w zakresach częstotliwości przeznaczonych dla

podmiotów, o których mowa w art. 4, w szczególności w zakresach częstotliwości przez
nich zwalnianych lub dla nich nowo udostępnianych albo współwykorzystywanych z
innymi użytkownikami;

12) inicjowanie oraz wspieranie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w
zakresie łączności;

13) współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami telekomunikacyjnymi i
pocztowymi oraz właściwymi organami innych państw, w zakresie jego właściwości;

14) współpraca z Prezesem UOKiK w sprawach dotyczących przestrzegania praw
podmiotów korzystających z usług pocztowych i telekomunikacyjnych,
przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz antykonkurencyjnym
koncentracjom operatorów pocztowych, przedsiębiorców telekomunikacyjnych i ich
związków;
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15) współpraca z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji w zakresie określonym ustawą i
przepisami odrębnymi;

16) wykonywanie zadań w sprawach międzynarodowej i wspólnotowej polityki
telekomunikacyjnej z upoważnienia ministra właściwego do spraw łączności;

17) współpraca z Komisją Europejską i instytucjami wspólnotowymi oraz organami
regulacyjnymi innych państw członkowskich;

18) przedstawianie Komisji Europejskiej i organom regulacyjnym innych państw
informacji z zakresu telekomunikacji, w tym wykonywanie obowiązków
notyfikacyjnych, obejmujących przekazywanie treści postanowień, o których mowa w
art. 23 ust. 3, oraz informacje o przedsiębiorcach telekomunikacyjnych, którzy zostali
uznani za posiadających znaczącą pozycję rynkową, świadczących usługę powszechną i
realizujących połączenia sieci telekomunikacyjnych oraz nałożonych na nich
obowiązkach;

19) przeprowadzanie konsultacji środowiskowych z zainteresowanymi podmiotami, w
szczególności z operatorami, dostawcami usług, użytkownikami, konsumentami oraz
producentami, w sprawach związanych z zasięgiem, dostępnością oraz jakością usług
telekomunikacyjnych;

20) przedstawianie Komisji Europejskiej informacji z zakresu poczty, w tym danych
dotyczących operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe, informacji o
sposobie udostępniania korzystającym z powszechnych usług pocztowych
szczegółowych i aktualnych informacji dotyczących charakteru oferowanych usług,
warunków dostępu, cen i wskaźników terminowości doręczeń, informacji o systemie
rachunku kosztów stosowanym przez operatora świadczącego powszechne usługi
pocztowe, a na żądanie Komisji Europejskiej - informacji o przyjętych wskaźnikach
terminowości doręczeń dla powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym.

2. Prezes UKE składa ministrowi właściwemu do spraw łączności coroczne, pisemne
sprawozdanie ze swojej działalności za rok poprzedni, w terminie do dnia 30 kwietnia,
oraz przekazuje informacje o swojej działalności na żądanie tego ministra.

3. Na podstawie informacji uzyskanych od przedsiębiorców telekomunikacyjnych Prezes
UKE w terminie do dnia 30 kwietnia ogłasza raport o stanie rynku telekomunikacyjnego za
rok ubiegły, uwzględniający działania na rzecz ochrony interesów użytkowników
telekomunikacyjnych, oraz przedstawia cele działalności regulacyjnej w danym roku.
Raport publikuje się w Biuletynie UKE i zamieszcza na stronach internetowych UKE.

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Dz. U. z 2005 r.
Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.):

Art. 62.
1. Do kompetencji senatu uczelni należy:

1) uchwalanie statutu, z zastrzeżeniem art. 58 ust. 1;
2) uchwalanie regulaminu studiów, regulaminu studiów doktoranckich, regulaminu

studiów podyplomowych oraz zasad przyjęć na studia i studia doktoranckie;
3) ustalanie głównych kierunków działalności uczelni;
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4) ustalanie zasad działania uczelni oraz wytycznych dla rad podstawowych jednostek
organizacyjnych w zakresie wykonywania podstawowych zadań uczelni określonych w
art. 13;

5) ocena działalności uczelni, zatwierdzanie rocznych sprawozdań rektora z jej
działalności oraz ocena działalności rektora;

6) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia filii, zamiejscowej podstawowej jednostki
organizacyjnej lub zamiejscowego ośrodka dydaktycznego oraz w sprawie utworzenia i
likwidacji kierunku studiów;

7) wyrażanie zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy z podmiotem
zagranicznym, chyba że statut stanowi inaczej;

8) wyrażanie zgody na utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub
centrum transferu technologii w formie jednostki ogólnouczelnianej, fundacji lub spółki
handlowej, prowadzących działalność usługową, szkoleniową lub naukową;

9) nadawanie tytułu doktora honoris causa;
10) podejmowanie uchwał w sprawach określonych w przepisach o zakładach opieki

zdrowotnej;
11) wyrażanie opinii społeczności akademickiej uczelni oraz wyrażanie opinii w sprawach

przedłożonych przez rektora, radę podstawowej jednostki organizacyjnej albo członków
senatu, w liczbie określonej w statucie.

<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.).>

2. Do kompetencji senatu uczelni publicznej należy także:
1) uchwalanie planu rzeczowo-finansowego uczelni;
2) zatwierdzanie sprawozdania finansowego uczelni zgodnie z przepisami o

rachunkowości;
3) ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania papierów wartościowych w zakresie

nieuregulowanym w przepisach o finansach publicznych oraz o obrocie papierami
wartościowymi;

4) wyrażanie, z zastrzeżeniem art. 90 ust. 4, zgody na:
a) nabycie, zbycie lub obciążenie mienia o wartości określonej w statucie,
b) przystąpienie do spółki, spółdzielni lub innej organizacji gospodarczej oraz utworzenie

spółki lub fundacji.
3. W uczelni, w której nie ma podstawowych jednostek organizacyjnych, senat pełni również

funkcję rady takiej jednostki.

Ustawa 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.)

Art. 2.
Ustawa ustala zasady wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe:
1) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
[2) Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, wicemarszałka Sejmu,

wicemarszałka Senatu, wiceprezesa Rady Ministrów, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli,
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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, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i
Telewizji, 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, ]

<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,>

3) Ministra Stanu, Szefa Kancelarii Prezydenta, zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta,
zastępcy Prokuratora Generalnego, wiceprezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,

[4) Prezesa Polskiej Akademii Nauk, sekretarza stanu, członka Krajowej Rady Radiofonii i
Telewizji, 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.]

<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.>


