
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 21 maja 2009 r.

o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych

(druk nr 563)

USTAWA z dnia 29 maja 1974 r. O ZAOPATRZENIU INWALIDÓW WOJENNYCH I

WOJSKOWYCH ORAZ ICH RODZIN (Dz. U. z 2002 Nr 9, poz. 87 z późn. zm.)

[Art. 23a.
Inwalidzie wojennemu przysługuje zwolnienie z opłat abonamentowych za używanie
odbiorników radiowych i telewizyjnych.]

USTAWA z dnia 27 września 1990 r. O WYBORZE PREZYDENTA

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ( Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z późn. zm.)

Art. 83.
1. W okresie od 15 dnia przed dniem głosowania do dnia zakończenia kampanii wyborczej

"Telewizja Polska - Spółka Akcyjna" i "Polskie Radio - Spółka Akcyjna", zwane dalej
"Telewizją Polską" i "Polskim Radiem", rozpowszechniają nieodpłatnie w programach
ogólnokrajowych przygotowywane przez komitety audycje wyborcze, zgodnie z
przepisami ustawy.

2. Łączny czas rozpowszechniania nieodpłatnie audycji wyborczych wynosi 25 godzin w
Telewizji Polskiej, w tym do 5 godzin w TV Polonia, i 35 godzin w Polskim Radiu, w
tym do 5 godzin w programie przeznaczonym dla zagranicy.

3. Przez pojęcie rozpowszechniania nieodpłatnie audycji wyborczych rozumie się zarówno
rejestrację i emisję wystąpień przedstawicieli komitetów bądź kandydatów na Prezydenta
Rzeczypospolitej, jak i rejestrację oraz emisję audycji wyborczych przygotowanych przez
komitety.

4. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, po porozumieniu z Państwową Komisją Wyborczą,
określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania w sprawach podziału czasu
nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, zakres rejestracji oraz sposób
przygotowania i emisji tych audycji oraz sposób upowszechniania informacji o terminach
emisji audycji wyborczych.
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5. [Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, po zasięgnięciu opinii zarządów spółek, o których
mowa w ust. 1, oraz właściwej rady programowej, ustala:] <Krajowa Rada Radiofonii i
Telewizji, po zasięgnięciu opinii zarządów spółek, o których mowa w ust. 1, ustala:>

1) czas przeznaczony na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych w
każdym z programów ogólnokrajowych,

2) ramowy podział czasu, o którym mowa w ust. 2, w okresie od 15 dnia przed dniem
głosowania do dnia zakończenia kampanii wyborczej.

6. Kolejność rozpowszechniania w każdym dniu audycji wyborczych ustalają kierujący
redakcjami właściwych ogólnokrajowych programów telewizyjnych, w tym TV Polonia,
oraz radiowych w drodze losowania przeprowadzonego w obecności pełnomocników,
najpóźniej w 18 dniu przed dniem głosowania.

7. Czas antenowy przysługujący jednemu komitetowi nie może być odstępowany innemu
komitetowi. Telewizja Polska i Polskie Radio bez prawomocnego orzeczenia sądu nie
mogą ingerować w treść i czas audycji komitetu.

8. Na ustalenia dotyczące podziału czasu antenowego pełnomocnikom przysługuje skarga
do Państwowej Komisji Wyborczej. Skargę wnosi się w terminie 24 godzin od dokonania
ustalenia. Państwowa Komisja Wyborcza rozpatruje sprawę niezwłocznie i wydaje
postanowienie. Od postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej nie przysługuje środek
prawny.

9. W wypadku zarządzenia ponownego głosowania, o którym mowa w art. 8b, w okresie od
9 dnia przed dniem głosowania do dnia zakończenia kampanii wyborczej przed dniem
ponownego głosowania Telewizja Polska i Polskie Radio rozpowszechniają nieodpłatnie
audycje wyborcze przygotowywane przez komitety obu kandydatów, z tym że łączny
czas wynosi 6 godzin w Telewizji Polskiej i 8 godzin w Polskim Radiu. Przepisy ust. 3-8
stosuje się odpowiednio, z tym że losowanie kolejności rozpowszechniania w każdym
dniu audycji wyborczych przeprowadza się w 10 dniu przed dniem ponownego
głosowania.

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB

FIZYCZNYCH (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)

Art. 21.
1. Wolne od podatku dochodowego są:

UWAGA: pkt 1-86 pominięto
[87) wartość świadczeń przysługujących na podstawie odrębnych przepisów dotyczących

emerytów i rencistów z tytułu abonamentowych opłat telewizyjnych i radiowych,]
UWAGA: pkt 88-133 pominięto

1a. Do przychodów pracowników tymczasowych, w rozumieniu odrębnych przepisów,
otrzymanych od pracodawcy użytkownika ma zastosowanie ust. 1 pkt 11-11b, 13 i 16.

2. (uchylony).
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2a. (uchylony).
3.  (skreślony).
4.  (uchylony).
5.  (uchylony).
5a.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 63a, przysługuje podatnikowi wyłącznie z

tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.
5b.  W razie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 63a, podatnik traci prawo do

zwolnienia i jest obowiązany do zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia
podatkowego.

5c.  W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5b, podatnik jest obowiązany
do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dochodu, w odniesieniu do którego
utracił prawo do zwolnienia, a w razie poniesienia straty do jej zmniejszenia o tę kwotę -
w rozliczeniu zaliczki za wybrany okres wpłaty zaliczek, o którym mowa w art. 44, w
którym utracił to prawo, a gdy utrata prawa nastąpi w ostatnim okresie wpłaty zaliczek
danego roku podatkowego - w zeznaniu rocznym.

5d.  (uchylony).
6.  (uchylony).
7.  Za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 36, poniesione z tytułu prowadzenia szkoły

niepublicznej w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, jeżeli nie zostały zaliczone do
kosztów uzyskania przychodów, uważa się wydatki na:

1) zakup stanowiących środki trwałe pomocy dydaktycznych i innych urządzeń
niezbędnych do prowadzenia szkoły,

2) wydatki związane z organizowaniem wypoczynku wakacyjnego uczniów, w części
stanowiącej wynagrodzenie personelu wychowawczego i obsługi, jeżeli nie zostało
pokryte przez wpłaty rodziców.

8.  (uchylony).
9.  (uchylony).

10.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 40b, stosuje się, jeżeli podatnik przed pierwszą
wypłatą świadczenia złoży płatnikowi oświadczenie według ustalonego wzoru, że nie
uzyskuje równocześnie innych dochodów podlegających opodatkowaniu, z wyjątkiem
renty rodzinnej oraz dochodów określonych w art. 29-30b i art. 30e. Podatnik jest
obowiązany zawiadomić płatnika o zmianie stanu faktycznego wynikającego z
oświadczenia, przed wypłatą stypendium za miesiąc, w którym zaszła zmiana.

11.  (uchylony).
12.  (uchylony).
13.  Przepis ust. 1 pkt 16 lit. b) stosuje się, jeżeli otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone

do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione:
1) w celu osiągnięcia przychodów lub
2) w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na

podstawie przepisów odrębnych ustaw, lub
3) przez organy (urzędy) władzy lub administracji państwowej albo samorządowej oraz

jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, lub
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4) przez osoby pełniące funkcje obywatelskie, o których mowa w art. 13 pkt 5, w
związku z wykonywaniem tych funkcji.

14.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 19, ma zastosowanie do pracowników, których
miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład
pracy, a podatnik nie korzysta z kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22
ust. 2 pkt 3 i 4.

15.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 20, nie ma zastosowania do wynagrodzenia:
1) pracownika odbywającego podróż służbową poza granicami Rzeczypospolitej

Polskiej,
2) pracownika w związku z jego pobytem poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w

celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw
sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich
skutkom, a także w związku z pełnieniem funkcji obserwatora w misjach
pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, o ile otrzymuje
świadczenia zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 83,

3) uzyskiwanego przez członka służby zagranicznej.
16.  (uchylony).
17.  (uchylony).
18.  (uchylony).
19.  Zwolnieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 122, nie podlegają środki stanowiące zwrot

wydatków poniesionych na realizację zadania publicznego lub przedsięwzięcia będącego
przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przez partnera prywatnego lub
za jego pośrednictwem oraz środki przeznaczone na nabycie udziałów lub akcji w spółce
handlowej.

20.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 125, nie ma zastosowania do świadczeń
otrzymywanych na podstawie stosunku pracy, pracy nakładczej lub na podstawie umów
będących podstawą uzyskiwania przychodów zaliczonych do źródła, o którym mowa w
art. 10 ust. 1 pkt 2(uchylony).

21.  (uchylony).
22.  (uchylony).
23.  Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 6a, w odniesieniu do wygranych uzyskanych

w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w
innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosuje się pod
warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest
Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od
organu podatkowego państwa, na którego terytorium loterie, gry lub zakłady wzajemne
są urządzane i prowadzone.

24.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 46, nie ma zastosowania do otrzymanych
dochodów z tytułu realizacji projektu w ramach umowy o współpracy bliźniaczej
(umowy twinningowej), zawartej na podstawie prawa wspólnotowego, zgodnie z którą
instytucją wdrażającą jest instytucja polskiej administracji publicznej.

25.  Za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się:
1) wydatki poniesione na:
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a) nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim
lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania
wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem
lub lokalem,

b) nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub
udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni
mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

c) nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie,
prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w
tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego
gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub
udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt
ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,

d) budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku
mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,

e) rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego
budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub
własnego pomieszczenia niemieszkalnego

- położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji
Szwajcarskiej,

2) wydatki poniesione na:
a) spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego

przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o
którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1,

b) spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego
przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o
którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o
którym mowa w lit. a),

c) spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu
(pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z
odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę
kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b)

- w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę
w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzeżeniem ust. 29 i 30,

3) wartość otrzymanego w ramach odpłatnego zbycia w drodze zamiany znajdującego
się w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej:

a) budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu
mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
lub
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b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu
jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub udziału w tych prawach, lub

c) gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub
udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w
tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania
gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,
lub

d) gruntu, udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub
udziału w takim prawie, związanych z budynkiem lub lokalem wymienionym w
lit. a).

26.  Przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i
e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub
współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni
mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

27.  W przypadku ponoszenia wydatków na cele mieszkaniowe w innym niż Rzeczpospolita
Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, zwolnienie, o
którym mowa w ust. 1 pkt 131, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej
wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych
umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez
organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego
terytorium podatnik ponosi wydatki na cele mieszkaniowe.

28.  Za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:
1) nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub

udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
2) budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo

jego części
- przeznaczonych na cele rekreacyjne.

29.  W przypadku gdy kredyt (pożyczka), o którym mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c), stanowi
część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę również innych niż wymienione w
tych przepisach zobowiązań kredytowych (pożyczkowych) podatnika, za wydatki
poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki przypadające na
spłatę kredytu (pożyczki) określonego w ust. 25 pkt 2 lit a)-c) oraz zapłacone odsetki od
tej części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu
(pożyczki), o których mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c).

30.  Przepis ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w
ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu
Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części
wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki
określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg
podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem
dochodowym.

31.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 132, stosuje się, jeżeli:
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1) wysokość nagrody przekazanej na rzecz instytucji realizującej cele, o których mowa
w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, jest udokumentowana dowodem
wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej instytucji, a w przypadku nagrody innej
niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość przekazanej nagrody, oraz
oświadczeniem obdarowanej instytucji o jej przyjęciu,

2) nagroda, o której mowa w pkt 1, została przekazana najpóźniej do dnia upływu
terminu dla złożenia zeznania podatkowego, o którym mowa w art. 45 ust. 1,
składanego za rok podatkowy, w którym otrzymano nagrodę.

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;

<1d) nadawcą pożytku publicznego - jest szkoła, uczelnia wyższa lub organizacja
pozarządowa powołana do prowadzenia działalności kulturalnej, która uzyskała
koncesję na rozpowszechnianie programu radiowego lub telewizyjnego,
skierowanego do uczniów lub środowisk akademickich albo ograniczonego
kręgu odbiorców zamieszkałych na terenie gminy;

1e) nadawcą publicznym - jest nadawca publiczny w rozumieniu art. 2 pkt 11
ustawy z dnia 21 maja 2009 r. o zadaniach publicznych w dziedzinie usług
medialnych, zwanej dalej „ustawą o zadaniach publicznych w dziedzinie usług
medialnych”;
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1f) dostawcą usług medialnych - jest dostawca usług medialnych w rozumieniu art. 2
pkt 13 ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych.>

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;

4) programem jest uporządkowany zestaw audycji radiowych lub telewizyjnych, reklam
i innych przekazów, regularnie rozpowszechniany, pochodzący od jednego nadawcy;

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;

<4b) programem regionalnym - jest program regionalny w rozumieniu art. 2 pkt 8
ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych;

4c) programem ponadregionalnym - jest program ponadregionalny w rozumieniu
art. 2 pkt 9 ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych.>

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;
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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. 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;
<3b) przyznawanie licencji programowych na wykonywanie zadań publicznych w

dziedzinie usług medialnych, na zasadach określonych w ustawie o zadaniach
publicznych w dziedzinie usług medialnych;>

4) sprawowanie w granicach określonych ustawą kontroli 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[.]<;>
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<11) zawieranie z nadawcami publicznymi i innymi dostawcami usług medialnych
umów o finansowanie publiczne na podstawie licencji programowej, na
zasadach określonych w ustawie o zadaniach publicznych w dziedzinie usług
medialnych;

12) powoływanie członków Rady Programowej i członków Regionalnych Rad
Programowych oraz współdziałanie z nimi, na zasadach określonych w ustawie
o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych;

13) podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium programowego dla
beneficjentów licencji programowych, na zasadach określonych w ustawie o
zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych;

14) przeprowadzanie jawnych i otwartych konkursów na członków rad nadzorczych
jednostek publicznej 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 i 2 przez Prezydenta, spośród osób wyróżniających się autorytetem,
wiedzą i doświadczeniem w zakresie mediów audiowizualnych i rynku medialnego
oraz posiadających co najmniej dwie rekomendacje udzielone przez uczelnie, o
których mowa w art. 3 ust. 1 lub 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 i dziennikarzy.>

<1a. Prawo udzielania rekomendacji przysługuje organom kolegialnym uczelni, o
których mowa w art. 60 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym, oraz statutowym organom stowarzyszeń upoważnionym do
podejmowania takich decyzji.>

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.]
<4. Kadencja członków Krajowej Rady trwa 6 lat, licząc od dnia powołania.

Członkowie Krajowej Rady pełnią swe funkcje do czasu powołania ich 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;
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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.

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 lub uczestniczeniem w
inny sposób w działalności podmiotu będącego:

1) nadawcą;
2) podmiotem rozpowszechniającym lub rozprowadzającym programy telewizyjne

lub radiowe;
3) producentem radiowym lub telewizyjnym.

Funkcji członka Krajowej Rady nie można łączyć z jakąkolwiek działalnością
zarobkową z wyjątkiem pracy naukowo-dydaktycznej w charakterze nauczyciela
akademickiego lub pracy twórczej.>

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.]
<2. Krajowa Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów ustawowej

liczby członków.>
3. Krajowa Rada uchwala regulamin swych obrad.

Art. 15.



- 12 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

1. Nadawcy programów telewizyjnych przeznaczają co najmniej 33 % kwartalnego czasu
nadawania programu na audycje wytworzone pierwotnie w języku polskim, z
wyłączeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych,
przekazów tekstowych i teleturniejów.

2. Nadawcy programów radiowych i telewizyjnych przeznaczają co najmniej 33 %
kwartalnego czasu nadawania w programie utworów słowno-muzycznych na utwory,
które są wykonywane w języku polskim.

3. Nadawcy programów telewizyjnych przeznaczają ponad 50 % kwartalnego czasu
nadawania programu na audycje europejskie, z wyłączeniem serwisów informacyjnych,
reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych, przekazów tekstowych i teleturniejów.

4. Krajowa Rada określi, w drodze rozporządzenia, niższy udział w programie radiowym lub
telewizyjnym audycji, o których mowa w ust. 1 i 3, dla:

1) nadawców w pierwszym roku rozpowszechniania przez nich programu,
2) programów wyspecjalizowanych, dla których brak jest wystarczającej liczby audycji,

o których mowa w ust. 1 i 3,
[3) programów rozpowszechnianych wyłącznie w sposób satelitarny lub kablowy

dostępnych w całości za opłatą, z wyłączeniem opłat abonamentowych w rozumieniu
ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych i podstawowych opłat
pobieranych przez operatorów satelitarnych lub operatorów sieci kablowych]

<3) programów rozpowszechnianych wyłącznie w sposób satelitarny lub kablowy
dostępnych w całości za opłatą, z wyłączeniem podstawowych opłat pobieranych
przez operatorów satelitarnych lub operatorów sieci kablowych>

- uwzględniając konieczność zachowania proporcji audycji wytworzonych pierwotnie w
języku polskim i audycji europejskich.

Art. 20b.
1. Nadawca programu telewizyjnego może nadać bezpośrednią transmisję z wydarzenia o

zasadniczym znaczeniu społecznym, zwanego dalej "ważnym wydarzeniem", tylko:
[1) w programie ogólnokrajowym w rozumieniu ustawy lub koncesji, dostępnym w

całości bez opłaty, z wyłączeniem opłat abonamentowych w rozumieniu ustawy z
dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych i podstawowych opłat
pobieranych przez operatorów sieci kablowych, lub]

<1) w programie ogólnokrajowym w rozumieniu ustawy lub koncesji, dostępnym
w całości bez opłat, z wyłączeniem podstawowych opłat pobieranych przez
operatorów sieci kablowych, lub >

2) jeżeli to samo wydarzenie jest transmitowane przez nadawcę programu spełniającego
wymogi określone w pkt 1, na podstawie umowy z nadawcą, który nabył prawa do
transmisji danego wydarzenia, lub z innym uprawnionym, z zastrzeżeniem ust. 6.

2. Ze względu na duże zainteresowanie społeczne za ważne wydarzenia uważa się między
innymi:

1) letnie i zimowe Igrzyska Olimpijskie;
2) półfinały i finały mistrzostw świata i Europy w piłce nożnej, a także wszelkie inne

mecze w ramach tych imprez z udziałem reprezentacji Polski, w tym mecze
eliminacyjne;



- 13 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

3) inne mecze z udziałem reprezentacji Polski w piłce nożnej w ramach oficjalnych
rozgrywek oraz mecze z udziałem polskich klubów w ramach Ligi Mistrzów i
Pucharu UEFA.

3. Krajowa Rada może, w drodze rozporządzenia, określić listę innych, niż wymienione w
ust. 2, ważnych wydarzeń, uwzględniając stopień społecznego zainteresowania
określonym wydarzeniem i znaczenie tego wydarzenia dla życia społecznego,
gospodarczego i politycznego.

4. Jeżeli przewiduje się organizację ważnego wydarzenia w częściach, to każdą taką część
uważa się za ważne wydarzenie.

5. Przepis ust. 1 stosuje się do nadań z opóźnieniem, jeżeli opóźnienie nadania transmisji z
ważnego wydarzenia nie przekracza 24 godzin i wynika z ważnych powodów, w
szczególności:

1) z czasu, w którym odbywa się dane wydarzenie, obejmującego okres między godziną
24 a godziną 6 czasu obowiązującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;

2) z pokrywania się w czasie ważnych wydarzeń lub ich części.
6. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli dany nadawca wykaże, że żaden nadawca programu

spełniającego wymogi określone w ust. 1 pkt 1 nie wyraził gotowości zawarcia umowy
umożliwiającej nadanie transmisji zgodnie z ust. 1 pkt 2.

7. Krajowa Rada w zakresie wynikającym z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów
międzynarodowych może, w drodze rozporządzenia, określić:

1) listy wydarzeń uznanych przez inne państwa europejskie za ważne wydarzenia;
2) zasady wykonywania wyłącznych praw do telewizyjnych transmisji wydarzeń, o

których mowa w pkt 1, w sposób zapewniający, że wykonywanie tych praw przez
nadawców podlegających ustawie nie pozbawi odbiorców w danym państwie
możliwości odbioru tych wydarzeń na zasadach określonych przez dane państwo
zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego.

[Art. 21.
1. Publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną, oferując, na zasadach

określonych w ustawie, całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom,
zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury,
rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i
niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu.

1a. Do zadań publicznej radiofonii i telewizji, wynikających z realizacji misji, o której mowa
w ust. 1, należy w szczególności:

1) tworzenie i rozpowszechnianie programów ogólnokrajowych, programów
regionalnych, programów dla odbiorców za granicą w języku polskim i innych
językach oraz innych programów realizujących demokratyczne, społeczne i
kulturalne potrzeby społeczności lokalnych;

2) tworzenie i rozpowszechnianie programów wyspecjalizowanych, na których
rozpowszechnianie uzyskano koncesję;

3) budowa i eksploatacja nadawczych i przekaźnikowych stacji radiowych i
telewizyjnych;

4) rozpowszechnianie przekazów tekstowych;
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5) prowadzenie prac nad nowymi technikami tworzenia i rozpowszechniania
programów radiowych i telewizyjnych;

6) prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej związanej z
twórczością audiowizualną, w tym eksportu i importu;

7) popieranie twórczości artystycznej, literackiej, naukowej oraz działalności
oświatowej;

8) upowszechnianie wiedzy o języku polskim;
8a)  uwzględnianie potrzeb mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności

posługującej się językiem regionalnym, w tym emitowanie programów
informacyjnych w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz języku
regionalnym;

9) tworzenie i udostępnianie programów edukacyjnych na użytek środowisk polonijnych
oraz Polaków zamieszkałych za granicą.

2. Programy publicznej radiofonii i telewizji powinny:
1) kierować się odpowiedzialnością za słowo i dbać o dobre imię publicznej radiofonii i

telewizji;
2) rzetelnie ukazywać całą różnorodność wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą;
3) sprzyjać swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się

opinii publicznej;
4) umożliwiać obywatelom i ich organizacjom uczestniczenie w życiu publicznym

poprzez prezentowanie zróżnicowanych poglądów i stanowisk oraz wykonywanie
prawa do kontroli i krytyki społecznej;

5) służyć rozwojowi kultury, nauki i oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego
dorobku intelektualnego i artystycznego;

6) respektować chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmując uniwersalne
zasady etyki;

7) służyć umacnianiu rodziny,
7a) służyć kształtowaniu postaw prozdrowotnych;

8) służyć zwalczaniu patologii społecznych;
9)  (uchylony).]

<Art. 21.
1. Publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną, oferując - na zasadach

określonych w niniejszej ustawie oraz w ustawie o zadaniach publicznych w
dziedzinie usług medialnych - całemu społeczeństwu lub poszczególnym jego
częściom zróżnicowane  programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki,
kultury, rozrywki, edukacji i sportu cechujące się pluralizmem, bezstronnością,
wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością
przekazu.

2. Misja publiczna realizowana jest poprzez :
1) tworzenie i rozpowszechnianie programów ogólnokrajowych, programów

ponadregionalnych, programów regionalnych, programów lokalnych,
programów dla odbiorców za granicą w języku polskim i innych językach oraz
innych programów realizujących demokratyczne, społeczne i kulturalne
potrzeby społeczności lokalnych;
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2) tworzenie i rozpowszechnianie programów wyspecjalizowanych, na których
rozpowszechnianie uzyskano koncesję;

3) prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej związanej z
twórczością audiowizualną, w tym eksportu i importu.

3. Programy publicznej radiofonii i telewizji powinny:
1) kierować się odpowiedzialnością za słowo i dbać o dobre imię publicznej

radiofonii i telewizji, z poszanowaniem niezależności i swobody wypowiedzi
dziennikarzy;

2) rzetelnie ukazywać całą różnorodność wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą;
3) sprzyjać swobodnemu kształtowaniu poglądów obywateli oraz formowaniu

opinii publicznej;
4) umożliwić obywatelom i ich organizacjom uczestniczenie w życiu publicznym

poprzez prezentowanie zróżnicowanych poglądów i stanowisk oraz
wykonywanie prawa do kontroli i krytyki społecznej.

4. Zabrania się wywierania presji na dziennikarza w związku z tworzeniem
programów publicznej radiofonii i telewizji w celu zmuszenia go do wyrażania w
nich poglądów niezgodnych z jego własnym sumieniem.>

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.]

<2. Telewizję publiczną tworzy spółka „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna”,
zawiązana w celu tworzenia i rozpowszechniania ogólnokrajowych programów I, II,
programów dla odbiorców za granicą i programów wyspecjalizowanych, na których
rozpowszechnianie uzyskano koncesję.>

[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".]

<3. Radiofonię publiczną tworzy spółka „Polskie Radio – Spółka Akcyjna”, zawiązana
w celu tworzenia i rozpowszechniania ogólnokrajowych programów radiowych,
programów dla odbiorców za granicą i programów wyspecjalizowanych, na których
rozpowszechnianie uzyskano koncesję.>

<3a. Regionalną telewizję publiczną tworzy 16 spółek telewizyjnych, zawiązanych w celu
tworzenia i rozpowszechniania lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych
programów telewizyjnych, a także innych usług medialnych. Spółki te mają swoje
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siedziby w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim,
Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Olsztynie, Poznaniu,
Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu.

3b. Regionalną radiofonię publiczną tworzy 17 spółek radiowych, zawiązanych w celu
tworzenia i rozpowszechniania lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych
programów radiowych, a także innych usług medialnych. Spółki te mają swoje
siedziby w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie,
Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie,
Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze.

3c. Spółki telewizyjne i radiowe mogą 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.>

[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.]

<4. Do spółek wymienionych w ust. 2, 3-3c stosuje się, z zastrzeżeniem art. 27-30,
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 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.]

<3) regionalne programy telewizyjne - częstotliwości niezbędne do
rozpowszechniania regionalnych lub ponadregionalnych programów
telewizyjnych;

4) regionalne programy radiowe - częstotliwości niezbędne do rozpowszechniania
regionalnych lub ponadregionalnych 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.
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<9. Spółki publicznej radiofonii i telewizji mogą tworzyć i rozpowszechniać programy
wyspecjalizowane, na których rozpowszechnianie uzyskano koncesję.>

[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.]
<Art. 27.

1. Zarząd spółki jest jednoosobowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W „Telewizji Polskiej - Spółka Akcyjna” oraz „Polskim Radiu - Spółka Akcyjna”

zarząd jest trzyosobowy.
3. Wyboru zarządu dokonuje rada nadzorcza spółki w drodze jawnego konkursu.
4. Regulamin konkursu, o którym mowa w ust. 3, określi, w drodze rozporządzenia

Krajowa Rada, uwzględniając konieczność posiadania przez kandydatów
przystępujących do niego kwalifikacji w zakresie zarządzania oraz radiofonii i
telewizji.

5. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
6. Członek Zarządu może być odwołany przez radę nadzorczą w trakcie kadencji 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) niezłożenia w terminie wniosku o przyznanie licencji programowej;
4) stwierdzenia w wyniku kontroli, o której mowa w art. 25 ustawy o zadaniach

publicznych w dziedzinie usług medialnych, istotnych nieprawidłowości;
5) nieudzielenia absolutorium programowego z wykonania licencji programowej.>

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 pięciu członków. Członków rady nadzorczej
powołuje i odwołuje Krajowa Rada, z wyjątkiem jednego, którego powołuje i
odwołuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.>

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.

<5a. Członek rady nadzorczej może być odwołany w trakcie kadencji tylko z ważnych
powodów, a w szczególności w przypadku:
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1) rażącego naruszenia przepisów prawa;
 2) prowadzenia działalności, która pozostaje w sprzeczności z wykonywanymi

obowiązkami;
3) działania na szkodę spółki.>

6. Zgody rady nadzorczej wymaga:
1) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z osobami zajmującymi stanowiska

kierownicze określone w statucie spółki;
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[.]<;>
<5) zawarcie umowy o finansowanie publiczne na podstawie licencji programowej;
6) utworzenie programów wyspecjalizowanych.>

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.

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. 30.
1. Tworzenie i rozpowszechnianie regionalnych programów telewizji publicznej należy do

terenowych oddziałów spółki, o której mowa w art. 26 ust. 2.
2. Statut spółki określa zakres działania i zadania terenowego oddziału spółki.
3. Działalnością terenowego oddziału spółki kieruje dyrektor powoływany przez radę

nadzorczą na wniosek zarządu spółki.
4. Organem opiniodawczo-doradczym dyrektora terenowego oddziału spółki jest rada

programowa oddziału.
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4a.  Powołując rady programowe oddziałów emitujących programy w językach mniejszości
narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym, dyrektorzy oddziałów uwzględnią
kandydatów zgłaszanych przez organizacje społeczne mniejszości narodowych i
etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

5. Krajowa Rada, na wniosek zarządu spółki, po zasięgnięciu opinii dyrektorów terenowych
oddziałów, określi minimalny udział audycji tworzonych przez terenowe oddziały spółki
w poszczególnych programach ogólnokrajowych.

6.  (uchylony).]
<Art. 30.

1. Tworzenie i rozpowszechnianie lub rozprowadzanie ogólnokrajowego programu o
charakterze informacyjno-publicystycznym należy łącznie do wszystkich spółek
telewizyjnych, o których mowa w art. 26 ust. 3a.

2. Krajowa Rada dzieli minimalny udział audycji tworzonych przez te spółki w
programie ogólnopolskim, o którym mowa w ust. 1, albo minimalny udział w
finansowaniu przez daną spółkę programu ogólnopolskiego, o którym mowa w ust.
1.>

Art. 30a.
1. Przepisy dotyczące programów dla odbiorców za granicą stosuje się odpowiednio do

programu TV Polonia.
[2. Organem opiniodawczo-doradczym w sprawach tworzenia i rozpowszechnienia

programu TV Polonia jest rada programowa TV Polonia.]

Art. 31.
1. [Przychodami spółek, o których mowa w art. 26 ust. 2 i 3, są wpływy pochodzące:]

<Przychodami spółek, o których mowa w art. 26 ust. 2, 3-3b, są wpływy
pochodzące:>

[1) z opłat abonamentowych, odsetek za zwłokę w ich uiszczaniu oraz kar za używanie
niezarejestrowanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, z
zastrzeżeniem przepisu art. 8 ust. 1 tej ustawy;]

<1) z otrzymywanych od Krajowej Rady na podstawie umowy o finansowanie
publiczne oraz licencji programowej, w rozumieniu ustawy o zadaniach
publicznych w dziedzinie usług medialnych, środków z Funduszu Zadań
Publicznych, o którym mowa w tej ustawie;>

2) z obrotu prawami do audycji;
3) z reklam i audycji sponsorowanych;
4) z innych źródeł.

[2. Przychodami spółek mogą być również dotacje z budżetu państwa.]
<2. Przychodami spółek mogą być również bezpośrednie dotacje z budżetu państwa.>
[3. Akcjonariuszom spółek, o których mowa w art. 26 ust. 2 i 3, nie przysługuje prawo do

udziału w zysku.]
<3. Akcjonariuszom spółek, o których mowa w art. 26 ust. 2, 3-3b, nie przysługuje

prawo do udziału w zysku.>
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[Art. 31a.
1. Spółki, o których mowa w art. 26 ust. 2 i 3, są obowiązane 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. 21 ust. 1,
oraz pozostałej działalności, a także metod przypisywania kosztów i przychodów do
poszczególnych rodzajów prowadzonej działalności.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie narusza obowiązków w zakresie rachunkowości i
sprawozdawczości wynikających z odrębnych przepisów.

3. Krajowa Rada określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia dokumentacji, o
której mowa w ust. 1, oraz sposób sporządzania sprawozdań, o których mowa w art. 31b
pkt 1-3, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia przestrzegania zasad jawności i
przejrzystości wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadań, o których
mowa w art. 21 ust. 1, w sposób niezakłócający konkurencji na rynku.

Art. 31b.
Zarządy spółek, o których mowa w art. 26 ust. 2 i 3, są obowiązane do składania Krajowej
Radzie:

1) rocznego sprawozdania ze sposobu wykorzystania środków, o których mowa w art.
31 ust. 1 i 2, do dnia 15 lutego, za poprzedni rok kalendarzowy;

2) kwartalnych sprawozdań dotyczących sposobu wykorzystania środków
przyznawanych zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, do 25. dnia miesiąca
następującego po upływie każdego kwartału danego roku kalendarzowego;

3) kwartalnych sprawozdań dotyczących kosztów poniesionych na działalność, o której
mowa w art. 21 ust. 1, wraz z określeniem źródeł ich finansowania, do 25. dnia
miesiąca następującego po upływie każdego kwartału danego roku kalendarzowego;

4) założeń programowo-finansowych w zakresie realizacji zadań, o których mowa w
art. 21 ust. 1, na rok następny, do dnia 30 kwietnia danego roku.

Art. 31c.
Zarządy spółek, o których mowa w art. 26 ust. 2 i 3, przygotowują i publicznie udostępniają,
do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy, sprawozdania z wykorzystania wpływów z
opłat abonamentowych w rozumieniu ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach
abonamentowych, odsetek za zwłokę w ich uiszczaniu oraz kar za używanie
niezarejestrowanych odbiorników, na realizację misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust.
1, ze wskazaniem środków przeznaczonych na wykonanie poszczególnych zadań
wymienionych w art. 21 ust. 1a.]

Art. 39b.
1. O uznanie za nadawcę społecznego może do Krajowej Rady 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.
2. Nadawca społeczny jest zwolniony z opłat za udzielenie lub zmianę koncesji.
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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. 39c.
1. Nadawca inny niż nadawca społeczny, może wystąpić do Krajowej Rady o uznanie

za nadawcę pożytku publicznego, jeśli jest szkołą, uczelnią wyższą lub organizacją
pozarządową powołaną do prowadzenia działalności kulturalnej, której program
ma być kierowany do uczniów lub środowisk akademickich albo ograniczonego
kręgu odbiorców zamieszkałych na terenie gminy.

2. Nadawca pożytku publicznego jest zwolniony z opłaty za używanie częstotliwości.
3. Do nadawcy pożytku publicznego stosuje się odpowiednio przepisy art. 4 pkt 1a lit. b

i d.
4. W przypadku naruszenia przez nadawcę pożytku publicznego wymogów

określonych w art. 4 pkt 1a lit. b i d, organ koncesyjny wydaje decyzję o uchyleniu
decyzji o uznaniu za nadawcę pożytku publicznego. Stwierdza w niej obowiązek
uiszczenia opłat, o których mowa w ust. 2, wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi
od dnia udzielenia lub zmiany koncesji.>

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

kolejności:
1) ogólnokrajowe programy radiofonii i telewizji publicznej;

<1a) ponadregionalne programy radiofonii i telewizji publicznej dostępne na danym
obszarze;>

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.
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USTAWA z dnia 16 lipca 1998 r. - ORDYNACJA WYBORCZA DO RAD GMIN, RAD

POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW (Dz. U z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn.

zm.)

Art. 76.
[1. Komitetom wyborczym, których listy kandydatów zostały zarejestrowane, przysługuje, w

okresie od 15 dnia przed dniem wyborów do dnia zakończenia kampanii wyborczej,
prawo do nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych przez terenowe oddziały
"Telewizji Polskiej - Spółka Akcyjna" i przez spółki publicznej radiofonii regionalnej,
zwane dalej "Telewizją Polską" i "Polskim Radiem", na ich koszt.]

<1. Komitetom wyborczym, których listy kandydatów zostały zarejestrowane,
przysługuje, w okresie od 15 dnia przed dniem wyborów do dnia zakończenia
kampanii wyborczej, prawo do nieodpłatnego rozpowszechniania audycji
wyborczych przez spółki publicznej telewizji regionalnej i przez spółki publicznej
radiofonii regionalnej, zwane dalej „Telewizją Polską” i „Polskim Radiem”, na ich
koszt.>

2. Łączny czas nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych wynosi w każdym
programie regionalnym Telewizji Polskiej 15 godzin i w każdym programie regionalnym
Polskiego Radia 20 godzin.

2a. W wyborach przedterminowych oraz w wyborach do nowych rad łączny czas
nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych w odpowiednich programach
regionalnych wynosi 3 godziny w Telewizji Polskiej i 4 godziny w Polskim Radiu.

2b. W wyborach ponownych oraz w wyborach uzupełniających prawo do nieodpłatnego
rozpowszechniania audycji wyborczych nie przysługuje.

3. Przez pojęcie nieodpłatnego rozpowszechniania rozumie się zarówno rejestrację i emisję
wystąpień przedstawicieli komitetów wyborczych bądź kandydatów na radnych, jak i
rejestrację oraz emisję audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze.

4. Podział czasu antenowego pomiędzy uprawnione komitety wyborcze jest dokonywany
proporcjonalnie do liczby zarejestrowanych list kandydatów w okręgach, na obszarze
emitowania audycji wyborczych.

5. Czas antenowy przysługujący jednemu komitetowi wyborczemu nie może być
odstępowany innemu komitetowi wyborczemu.

Art. 77.
[1. Podziału czasu antenowego, według zasad, o których mowa w art. 76 ust. 4, dokonują

właściwi dyrektorzy oddziałów Telewizji Polskiej i prezesi zarządów spółek Polskiego
Radia na podstawie wniosków uprawnionych komitetów wyborczych.

2. Na ustalenia dotyczące podziału czasu antenowego komitetom wyborczym przysługuje
skarga do komisarza wyborczego właściwego ze względu na siedzibę oddziału Telewizji
Polskiej lub Polskiego Radia. Skargę wnosi się w terminie 48 godzin od dokonania
ustalenia. Komisarz wyborczy rozpatruje sprawę niezwłocznie i wydaje postanowienie.
Na postanowienie komisarza wyborczego nie przysługuje środek zaskarżenia.]

<1. Podziału czasu antenowego, według zasad, o których mowa w art. 76 ust. 4,
dokonują właściwi prezesi zarządów spółek Telewizji Polskiej i prezesi zarządów
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spółek Polskiego Radia na podstawie wniosków uprawnionych komitetów
wyborczych.

2. Na ustalenia dotyczące podziału czasu antenowego komitetom wyborczym
przysługuje skarga do komisarza wyborczego właściwego ze względu na siedzibę
spółki Telewizji Polskiej lub spółki Polskiego Radia. Skargę wnosi się w terminie 48
godzin od dokonania ustalenia. Komisarz wyborczy rozpatruje sprawę niezwłocznie
i wydaje postanowienie. Na postanowienie komisarza wyborczego nie przysługuje
środek zaskarżenia.>

3. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, w drodze rozporządzenia, określi po porozumieniu
z Państwową Komisją Wyborczą tryb postępowania w sprawach podziału czasu
nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposób przygotowania i emisji
tych audycji oraz sposób upowszechniania informacji o terminach emisji audycji
wyborczych.

USTAWA z dnia 12 kwietnia 2001 r. – ORDYNACJA WYBORCZA DO SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz.

U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 oraz 2008 r. Nr 171, poz. 1056)

Art. 181.
[1. W okresie od 15 dnia przed dniem wyborów do dnia zakończenia kampanii wyborczej

Telewizja Polska Spółka Akcyjna oraz Polskie Radio Spółka Akcyjna i spółki radiofonii
regionalnej, zwane dalej "Telewizją Polską" i "Polskim Radiem", rozpowszechniają na
własny koszt w programach ogólnokrajowych i regionalnych audycje wyborcze
komitetów wyborczych.]

<1. W okresie od 15 dnia przed dniem wyborów do dnia zakończenia kampanii
wyborczej „Telewizja Polska - Spółka Akcyjna”, spółki publicznej telewizji
regionalnej, „Polskie Radio - Spółka Akcyjna” i spółki publicznej radiofonii
regionalnej, zwane dalej „Telewizją Polską” i „Polskim Radiem”, rozpowszechniają
na własny koszt w programach ogólnokrajowych i regionalnych audycje wyborcze
komitetów wyborczych.>

2. Łączny czas rozpowszechniania audycji wyborczych wynosi:
1) w ogólnokrajowych programach - 15 godzin w Telewizji Polskiej, w tym do 3

godzin w TV Polonia, i 30 godzin w Polskim Radiu, w tym do 5 godzin w programie
przeznaczonym dla zagranicy;

2) w regionalnych programach - 10 godzin w Telewizji Polskiej i 15 godzin w Polskim
Radiu.

3. Komitet wyborczy ma prawo do rozpowszechniania audycji wyborczych w programach:
1) ogólnokrajowych - jeżeli zarejestrował swoje listy okręgowe co najmniej w połowie

okręgów wyborczych;
2) regionalnych - jeżeli zarejestrował listę okręgową co najmniej w jednym okręgu

wyborczym.
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4. Czas antenowy przysługujący jednemu komitetowi wyborczemu nie może być
odstępowany innemu komitetowi.

USTAWA z dnia 24 maja 2002 r. O AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

ORAZ AGENCJI WYWIADU (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm.)

Art. 37.
1. Agencje nie mogą przy wykonywaniu swoich zadań korzystać z tajnej współpracy:

1) posłów i senatorów,
2) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, o których mowa w art. 2

ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze
stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z późn. zm.),

3) dyrektorów generalnych w ministerstwach, urzędach centralnych lub urzędach
wojewódzkich,

4) sędziów, prokuratorów i adwokatów,
[5) członków rady nadzorczej, członków zarządu oraz dyrektorów programów

"Telewizji Polskiej - Spółka Akcyjna" i "Polskiego Radia - Spółka Akcyjna", a także
dyrektorów terenowych oddziałów "Telewizji Polskiej - Spółka Akcyjna",]

<5) członków rady nadzorczej, członków zarządu oraz dyrektorów programów
„Telewizji Polskiej - Spółka Akcyjna”, „Polskiego Radia - Spółka Akcyjna”, a
także spółek publicznej telewizji regionalnej i spółek publicznej radiofonii
regionalnej,>

6) dyrektora generalnego, dyrektorów biur oraz kierowników oddziałów regionalnych
"Polskiej Agencji Prasowej - Spółka Akcyjna",

7) nadawców w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i
telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z późn. zm.),

8) redaktorów naczelnych, dziennikarzy lub osób prowadzących działalność
wydawniczą, o których mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe
(Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.),

9) rektorów, prorektorów i kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych w
publicznych i niepublicznych szkołach wyższych,

10) członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Komisji
Akredytacyjnej i Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

2. Szefowie Agencji w celu realizacji zadań Agencji mogą wydać zgodę na korzystanie z
tajnej współpracy z osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 8, jeżeli jest to uzasadnione
względami bezpieczeństwa państwa, po uzyskaniu zgody Prezesa Rady Ministrów.

3. W przypadku powołania ministra w celu koordynowania działalności służb specjalnych
Szefowie Agencji wyrażają zgodę, o której mowa w ust. 2, po uzyskaniu zgody tego
ministra.
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USTAWA z dnia 20 czerwca 2002 r. O BEZPOŚREDNIM WYBORZE WÓJTA,

BURMISTRZA I PREZYDENTA MIASTA (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.)

Art. 23.
1. Komitetom wyborczym, których kandydaci na wójta zostali zarejestrowani, przysługuje w

okresie od 15 dnia przed dniem wyborów do dnia zakończenia kampanii wyborczej
prawo do nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych w programach
regionalnych telewizji publicznej i publicznego radia na ich koszt.

2. Łączny czas nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych wynosi w każdym
programie regionalnym telewizji publicznej 2 godziny i w każdym programie
regionalnym publicznego radia 4 godziny.

3. Podział czasu antenowego pomiędzy uprawnione komitety wyborcze jest dokonywany
proporcjonalnie do liczby zarejestrowanych kandydatów na wójtów na obszarze
emitowania audycji wyborczych.

[4. Czas audycji wyborczych komitetów wyborczych, o których mowa w ust. 1, może być
łączony w tym samym programie regionalnym, na wniosek pełnomocnika komitetu
wyborczego, z czasem audycji wyborczych przysługującym temu samemu komitetowi z
tytułu udziału w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu
terytorialnego. Wniosek w sprawie połączenia czasu audycji wyborczych składa się
najpóźniej w 20 dniu przed dniem wyborów dyrektorowi oddziału Telewizji Polskiej lub
prezesowi zarządu spółki Polskiego Radia, właściwym dla programu regionalnego, w
którym łączne audycje wyborcze mają być rozpowszechniane.]

<4. Czas audycji wyborczych komitetów wyborczych, o których mowa w ust. 1, może
być łączony w tym samym programie regionalnym, na wniosek pełnomocnika
komitetu wyborczego, z czasem audycji wyborczych przysługującym temu samemu
komitetowi z tytułu udziału w wyborach do organów stanowiących jednostek
samorządu terytorialnego. Wniosek w sprawie połączenia czasu audycji wyborczych
składa się najpóźniej w 20 dniu przed dniem wyborów prezesowi zarządu spółki
publicznej telewizji regionalnej lub prezesowi zarządu spółki publicznej radiofonii
regionalnej, właściwym dla programu regionalnego, w którym łączne audycje
wyborcze mają być rozpowszechniane.>

5. W wyborach przedterminowych łączny czas nieodpłatnego rozpowszechniania audycji
wyborczych w odpowiednich programach regionalnych wynosi 30 minut w telewizji
publicznej i 60 minut w publicznym radiu.

6. Czas, o którym mowa w ust. 5, w każdym programie regionalnym dzieli się równo
między wszystkie uprawnione komitety wyborcze.

7.  Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji określa, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu
opinii Państwowej Komisji Wyborczej, tryb postępowania w sprawach podziału czasu
nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposób przygotowania i emisji
tych audycji oraz sposób upowszechniania informacji o terminach emisji audycji
wyborczych.
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USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. O REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM (Dz. U. Nr

57, poz. 507, Nr 85, poz. 782, 2007 r. Nr 112, poz. 766)

Art. 50.
[1. W terminie od 16 dnia przed dniem referendum do zakończenia kampanii referendalnej

Telewizja Polska Spółka Akcyjna oraz Polskie Radio Spółka Akcyjna i spółki radiofonii
regionalnej, zwane dalej "Telewizją Polską" i "Polskim Radiem", rozpowszechniają na
własny koszt w programach ogólnokrajowych i regionalnych audycje referendalne
podmiotów uprawnionych.]

<1. W terminie od 16 dnia przed dniem referendum do zakończenia kampanii
referendalnej „Telewizja Polska - Spółka Akcyjna” i spółki publicznej telewizji
regionalnej oraz „Polskie Radio - Spółka Akcyjna” i spółki publicznej radiofonii
regionalnej, zwane dalej „Telewizją Polską” i „Polskim Radiem”, rozpowszechniają
na własny koszt w programach ogólnokrajowych i regionalnych audycje
referendalne podmiotów uprawnionych.>

2. Łączny czas rozpowszechniania audycji referendalnych wynosi:
1) w ogólnokrajowych programach - 15 godzin w Telewizji Polskiej, w tym do 3

godzin w TV Polonia, i 30 godzin w Polskim Radiu, w tym do 5 godzin w programie
przeznaczonym dla zagranicy;

2) w każdym regionalnym programie - 10 godzin w Telewizji Polskiej i 15 godzin w
Polskim Radiu.

3. Podmiot uprawniony ma prawo do rozpowszechniania audycji referendalnych w
programach ogólnokrajowych oraz regionalnych.

4. Czas przysługujący jednemu podmiotowi uprawnionemu nie może być odstępowany
innemu podmiotowi uprawnionemu.

Art. 52.
1. Czas przeznaczony na rozpowszechnianie audycji referendalnych dzieli się równo między

podmioty uprawnione na podstawie informacji Państwowej Komisji Wyborczej o
podmiotach uprawnionych.

2. Podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji referendalnych:
1) w programach ogólnokrajowych - dokonują odpowiednio zarządy Telewizji Polskiej

i Polskiego Radia;
[2) w programach regionalnych - dokonują właściwi dyrektorzy oddziałów Telewizji

Polskiej i prezesi zarządów spółek Polskiego Radia.]
<2) w programach regionalnych - dokonują właściwi prezesi zarządów spółek

publicznej telewizji regionalnej i prezesi zarządów spółek publicznej radiofonii
regionalnej.>

3. Na ustalenia dotyczące podziału czasu antenowego, o których mowa w ust. 2, podmiotowi
uprawnionemu przysługuje skarga do Państwowej Komisji Wyborczej. Skargę wnosi się
w terminie 2 dni od dnia doręczenia informacji o dokonaniu ustalenia. Państwowa
Komisja Wyborcza rozpatruje sprawę niezwłocznie i wydaje postanowienie. Od
postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej nie przysługuje środek prawny.
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Art. 55.
1. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, po porozumieniu z Państwową Komisją Wyborczą,

określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania w sprawach podziału czasu
rozpowszechniania audycji referendalnych, sposób przygotowania i rozpowszechniania
tych audycji, a także sposób upowszechniania informacji o terminach rozpowszechniania
audycji referendalnych.

2. [Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, po zasięgnięciu opinii zarządów spółek, o których
mowa w art. 50 ust. 1, oraz właściwej rady programowej, określi, w drodze
rozporządzenia:] <Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, po zasięgnięciu opinii
zarządów spółek, o których mowa w art. 50 ust. 1, określi, w drodze
rozporządzenia:>

1) czas przeznaczony na rozpowszechnianie audycji referendalnych w każdym z
programów ogólnokrajowych i regionalnych;

2) ramowy podział czasu rozpowszechniania audycji referendalnych w programach
ogólnokrajowych i regionalnych.

USTAWA z dnia 23 stycznia 2004 r. – ORDYNACJA WYBORCZA DO PARLAMENTU

EUROPEJSKIEGO (Dz. U Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr

112, poz. 766)

Art. 78.
1. Komitety wyborcze mają prawo prowadzenia agitacji wyborczej w programach

radiowych i telewizyjnych, w formach audycji wyborczych i ogłoszeń wyborczych.
2. Łączny czas rozpowszechniania audycji wyborczych wynosi:

1) w ogólnokrajowych programach - 15 godzin w Telewizji Polskiej Spółka Akcyjna, w
godzinach między 1700 a 2300, i 20 godzin w Polskim Radiu Spółka Akcyjna;

[2) w każdym regionalnym programie - po 10 godzin w Telewizji Polskiej Spółka
Akcyjna i po 20 godzin w spółkach radiofonii regionalnej, o których mowa w art. 26
ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2001 r.
Nr 101, poz. 1114, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 56, poz. 517 oraz z 2003 r. Nr 96,
poz. 874).]

<2) w każdym regionalnym programie – po 10 godzin w spółkach publicznej
telewizji regionalnej i po 20 godzin w spółkach publicznej radiofonii
regionalnej, o których mowa w art. 26 ust. 3a i 3b ustawy z dnia 29 grudnia
1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 z późn. zm.).>

3. Komitet wyborczy ma prawo do rozpowszechniania audycji wyborczych w programach:
1) ogólnokrajowych - jeżeli zarejestrował swoje listy okręgowe co najmniej w 9

okręgach wyborczych;
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2) regionalnych - jeżeli zarejestrował listę okręgową co najmniej w jednym okręgu
wyborczym.

4. Czas przeznaczony na rozpowszechnianie audycji wyborczych, o których mowa w ust. 2
pkt 1, dzieli się równo między uprawnione komitety wyborcze na podstawie informacji
Państwowej Komisji Wyborczej o komitetach wyborczych, które zarejestrowały swoje
listy okręgowe co najmniej w 9 okręgach wyborczych.

5. Czas przeznaczony na rozpowszechnianie audycji wyborczych, o których mowa w ust. 2
pkt 2, dzieli się między uprawnione komitety wyborcze proporcjonalnie do liczby
zarejestrowanych przez nie list okręgowych, na podstawie informacji okręgowych
komisji wyborczych właściwych dla obszaru objętego regionalnym programem o
zarejestrowanych listach okręgowych.

6. W sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 180 ust. 2-4,
art. 181 ust. 1 i 4 oraz art. 185 i 186 Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu.

7. [Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji
Wyborczej, zarządów Telewizji Polskiej Spółka Akcyjna, Polskiego Radia Spółka Akcyjna
oraz zarządów spółek radiofonii regionalnej, a także właściwej rady programowej
określi, w drodze rozporządzenia:] <Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, po
zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, zarządów „Telewizji Polskiej -
Spółka Akcyjna”, „Polskiego Radia - Spółka Akcyjna”, spółek publicznej telewizji
regionalnej oraz spółek publicznej radiofonii regionalnej, określi, w drodze
rozporządzenia:>

1) czas przeznaczony na rozpowszechnianie audycji wyborczych w każdym z
programów ogólnokrajowych i regionalnych,

2) ramowy podział czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych
- uwzględniając konieczność zapewnienia równego podziału czasu przeznaczonego na
rozpowszechnianie audycji wyborczych między uprawnione komitety wyborcze.

8. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji
Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania w sprawach podziału
czasu rozpowszechniania audycji wyborczych, zakres rejestracji oraz sposób
przygotowania i emisji tych audycji, uwzględniając typ i rodzaj nośnika zapisu audycji
wyborczej, a także sposób upowszechniania informacji o terminach emisji audycji
wyborczych.

Art. 80.
[1. Audycje wyborcze komitetu wyborczego dostarczane są do Telewizji Polskiej Spółka

Akcyjna, Polskiego Radia Spółka Akcyjna i spółek radiofonii regionalnej, o których
mowa w art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, nie
później niż na 24 godziny przed dniem ich rozpowszechnienia.]

<1.Audycje wyborcze komitetu wyborczego dostarczane są do „Telewizji Polskiej -
Spółka Akcyjna”, „Polskiego Radia - Spółka Akcyjna” oraz spółek publicznej
telewizji regionalnej i spółek publicznej radiofonii regionalnej, o których mowa w
art. 26 ust. 3a i 3b ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, nie
później niż na 24 godziny przed dniem ich rozpowszechnienia.>

2. Czas audycji wyborczych dostarczonych przez komitety wyborcze nie może przekraczać
czasu ustalonego dla nich na podstawie przepisów, o których mowa w art. 78 ust. 7 i 8.



- 29 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

[3. W przypadku stwierdzenia przez Telewizję Polską Spółka Akcyjna, Polskie Radio Spółka
Akcyjna lub spółki radiofonii regionalnej, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy z
dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, że dostarczone przez komitet wyborczy
materiały audycji wyborczych przekraczają czas ustalony dla tych audycji, wzywają
bezzwłocznie komitet wyborczy do skrócenia czasu audycji. W razie bezskutecznego
wezwania emisja audycji wyborczej jest przerywana w chwili, kiedy upłynął czas audycji
przysługujący danemu komitetowi.]

<3. W przypadku stwierdzenia przez „Telewizję Polską - Spółka Akcyjna”, „Polskie
Radio - Spółka Akcyjna” lub spółki publicznej telewizji regionalnej albo spółki
publicznej radiofonii regionalnej, o których mowa w art. 26 ust. 3a i 3b ustawy z
dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, że dostarczone przez komitet
wyborczy materiały audycji wyborczych przekraczają czas ustalony dla tych
audycji, wzywają bezzwłocznie komitet wyborczy do skrócenia czasu audycji. W
razie bezskutecznego wezwania emisja audycji wyborczej jest przerywana w chwili,
kiedy upłynął czas audycji przysługujący danemu komitetowi.>

USTAWA 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)

Art. 19.
1. Podmiot prowadzący kino dokonuje wpłaty na rzecz Instytutu w wysokości 1,5 %

przychodu uzyskanego z tytułu wyświetlania filmów i reklam w kinie, przed podziałem z
podmiotem prowadzącym dystrybucję.

2. Podmiot prowadzący dystrybucję dokonuje wpłaty na rzecz Instytutu w wysokości 1,5 %
przychodu uzyskanego ze sprzedaży oraz wynajmu nośników z nagranymi na nich
filmami oraz z umów upoważniających inne podmioty do takiej sprzedaży lub wynajmu.

3. Nadawca programu telewizyjnego dokonuje wpłaty na rzecz Instytutu w wysokości 1,5 %
przychodu uzyskanego z tytułu emisji reklam, telesprzedaży i audycji sponsorowanych
albo przychodu pochodzącego z pobranych bezpośrednio od abonentów opłat za dostęp
do nadawanych programów, jeżeli przychód ten w danym okresie rozliczeniowym jest
wyższy.

4. Operator platformy cyfrowej dokonuje wpłaty na rzecz Instytutu w wysokości 1,5 %
przychodu uzyskanego z tytułu przychodów pochodzących z opłat za dostęp do
programów telewizyjnych nadawanych lub reemitowanych na platformie cyfrowej.

5. Operator telewizji kablowej dokonuje wpłaty na rzecz Instytutu w wysokości 1,5 %
przychodu uzyskanego z tytułu przychodów pochodzących z opłat za dostęp do
reemitowanych programów telewizyjnych oraz świadczenia usług reemisji.

6.  Podmiot kontrolowany w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o ochronie
konkurencji i konsumentów przez podmiot, o którym mowa w ust. 1-5, dokonuje wpłaty
na rzecz Instytutu w wysokości 1,5 % przychodu uzyskanego z tytułów, o których mowa
w ust. 1-5. W takim przypadku podmiot kontrolujący może od kwoty należnej
Instytutowi z tytułu, o którym mowa w ust. 1-5, odliczyć, w danym okresie
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rozliczeniowym, kwoty faktycznie wpłacone na rzecz Instytutu z tego tytułu, w tym
samym okresie rozliczeniowym, przez podmiot kontrolowany w ramach grupy
kapitałowej.

[7. Publiczny nadawca telewizyjny jest zobowiązany przeznaczyć na produkcję filmów nie
mniej niż 1,5 % rocznych wpływów z abonamentu za posiadanie odbiorników
telewizyjnych. 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 Instytutowi różnicę wynikającą z
rozliczenia w terminie 1 miesiąca po upływie pierwszego kwartału roku
kalendarzowego.]

8. Wpłaty, o których mowa w ust. 1-5 i 6, są przekazywane w okresach kwartalnych, w
terminie 30 dni po upływie kwartału.

[9. Do należności z tytułu wpłat, o których mowa w ust. 1-5, 6 i 7, stosuje się odpowiednio
przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z
2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727 i Nr 86, poz. 732), z tym że uprawnienia organu
podatkowego przysługują Dyrektorowi, a uprawnienia organu odwoławczego -
ministrowi.

10. Wpłaty, o których mowa w ust. 1-5, 6 i 7, stanowią koszty uzyskania przychodów, w
rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, w dacie ich poniesienia.]

<9. Do należności z tytułu wpłat, o których mowa w ust. 1-5 i 6, stosuje się odpowiednio
przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727 i Nr 86, poz. 732), z tym że uprawnienia
organu podatkowego przysługują dyrektorowi, a uprawnienia organu
odwoławczego - ministrowi.

10. Wpłaty, o których mowa w ust. 1-5 i 6, stanowią koszty uzyskania przychodów, w
rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, w dacie ich poniesienia.>

USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. O CENTRALNYM BIURZE ANTYKORUPCYJNYM

(Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.)

Art. 26.
1. CBA nie może przy wykonywaniu swoich zadań korzystać z tajnej współpracy:

1) posłów i senatorów;
2) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, o których mowa w art. 2

ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze
stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z późn. zm.);

3) dyrektorów generalnych w ministerstwach, urzędach centralnych lub urzędach
wojewódzkich;

4) sędziów, prokuratorów i adwokatów;
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[5) członków rady nadzorczej, członków zarządu oraz dyrektorów programów
"Telewizji Polskiej - Spółka Akcyjna" i "Polskiego Radia - Spółka Akcyjna", a także
dyrektorów terenowych oddziałów "Telewizji Polskiej - Spółka Akcyjna";]

<5) członków rady nadzorczej, członków zarządu oraz dyrektorów programów
„Telewizji Polskiej - Spółka Akcyjna”, „Polskiego Radia - Spółka Akcyjna”, a
także spółek publicznej telewizji regionalnej i spółek publicznej radiofonii
regionalnej;>

6) dyrektora generalnego, dyrektorów biur oraz kierowników oddziałów regionalnych
"Polskiej Agencji Prasowej - Spółka Akcyjna";

7) nadawców w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i
telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z późn. zm.);

8) redaktorów naczelnych, dziennikarzy lub osób prowadzących działalność
wydawniczą, o których mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe
(Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.);

9) rektorów, prorektorów i kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych w
publicznych i niepublicznych szkołach wyższych;

10) członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Komisji
Akredytacyjnej i Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

2. Szef CBA w celu realizacji zadań CBA może wydać zgodę na korzystanie z tajnej
współpracy z osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 8, jeżeli jest to uzasadnione
względami bezpieczeństwa państwa, po uzyskaniu zgody Prezesa Rady Ministrów.

3. W przypadku powołania ministra w celu koordynowania działalności służb specjalnych
Szef CBA wyraża zgodę, o której mowa w ust. 2, po uzyskaniu zgody tego ministra.

USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. O SŁUŻBIE KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO

ORAZ SŁUŻBIE WYWIADU WOJSKOWEGO (Dz. U. Nr 104, poz. 709 i Nr 218, poz.

1592)

Art. 41.
1.  SKW i SWW nie mogą przy wykonywaniu swoich zadań korzystać z tajnej współpracy:

1) posłów i senatorów;
2) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, o których mowa w art. 2

ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze
stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z późn. zm.);

3) dyrektorów generalnych w ministerstwach, urzędach centralnych lub urzędach
wojewódzkich;

4) sędziów, prokuratorów i adwokatów;
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[5) członków rady nadzorczej, członków zarządu oraz dyrektorów programów
"Telewizji Polskiej - Spółka Akcyjna" i "Polskiego Radia - Spółka Akcyjna", a także
dyrektorów terenowych oddziałów "Telewizji Polskiej - Spółka Akcyjna";]

<5) członków rady nadzorczej, członków zarządu oraz dyrektorów programów
„Telewizji Polskiej - Spółka Akcyjna”, „Polskiego Radia - Spółka Akcyjna”, a
także spółek publicznej telewizji regionalnej i spółek publicznej radiofonii
regionalnej;>

6) dyrektora generalnego, dyrektorów biur oraz kierowników oddziałów regionalnych
"Polskiej Agencji Prasowej - Spółka Akcyjna";

7) nadawców w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i
telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z późn. zm.);

8) redaktorów naczelnych, dziennikarzy lub osób prowadzących działalność
wydawniczą, o których mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe
(Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.);

9) rektorów, prorektorów i kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych w
publicznych i niepublicznych szkołach wyższych;

10) członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Komisji
Akredytacyjnej i Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

2. Funkcjonariusze SKW i SWW w okresie pełnienia służby nie mogą:
1) być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa

handlowego;
2) być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z

wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych;
3) być członkami zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą;
4) posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10 % akcji lub udziały

przedstawiające więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek;
5) prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi

osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy
pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

3. Szefowie SKW i SWW, w celu realizacji zadań SKW albo SWW, mogą wydać zgodę na:
1)  korzystanie z tajnej współpracy z osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 8;
2) sprawowanie funkcji, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3,
3) posiadanie akcji lub udziałów, o których mowa w ust. 2 pkt 4,
4) prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 2 pkt 5

- jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa państwa, po uzyskaniu zgody
Prezesa Rady Ministrów, z zastrzeżeniem ust. 4. Wniosek w tej sprawie Szefowie SKW i
SWW przedstawiają za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej.

4. W przypadku powołania Ministra Koordynatora Służb Specjalnych, Szefowie SKW i
SWW wyrażają zgodę, o której mowa w ust. 3, po uzyskaniu zgody Ministra
Koordynatora Służb Specjalnych.
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USTAWA z dnia 18 października 2006 r. O UJAWNIANIU INFORMACJI O

DOKUMENTACH ORGANÓW BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA Z LAT 1944–1990

ORAZ TREŚCI TYCH DOKUMENTÓW (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.)

Art. 4.
Osobami pełniącymi funkcje publiczne w rozumieniu ustawy są:

1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
2) poseł, senator, poseł do Parlamentu Europejskiego;
3) osoba zajmująca kierownicze stanowisko państwowe w rozumieniu ustawy z dnia 31

lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
(Dz. U. Nr 20, poz. 101, z późn. zm.);

4) członek Rady Polityki Pieniężnej;
5) członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego;
6) członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej;
7) Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia i jego zastępcy;
8) Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego zastępcy;
9) Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i jego zastępcy;

10) Przewodniczący, Zastępcy Przewodniczącego oraz członkowie Komisji Nadzoru
Finansowego;

11) osoby wchodzące w skład służby zagranicznej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z późn. zm.);

12) osoby powołane lub mianowane na podstawie przepisów innych ustaw na inne, niż
wymienione w pkt 3-11 i 14, stanowiska przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
Sejm, Prezydium Sejmu, Senat, Prezydium Senatu, Sejm i Senat, Marszałka Sejmu,
Marszałka Senatu lub Prezesa Rady Ministrów;

13) prezes sądu;
14) sędzia i prokurator;
15) kierownik powszechnej lub wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury;
16) radca i starszy radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;
17) organ i członek organu jednostki samorządu terytorialnego, organu związku

jednostek samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki
samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy;

18)  rektor i prorektor publicznej lub niepublicznej szkoły wyższej, członek Rady
Głównej Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Centralnej
Komisji do Spraw Stopni i Tytułów;

[19) członek rady nadzorczej, członek zarządu, dyrektor programu i jego zastępcy,
wydawca lub autor audycji publicystycznej lub informacyjnej oraz dyrektor
terenowego oddziału i agencji "Telewizji Polskiej - Spółka Akcyjna", "Polskiego
Radia - Spółka Akcyjna", a także członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej oraz
członek Rady Programowej "Polskiej Agencji Prasowej - Spółka Akcyjna", dyrektor
oddziału, dyrektor biura, redaktor naczelny "Polskiej Agencji Prasowej - Spółka
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Akcyjna" oraz członek rady nadzorczej, członek zarządu, dyrektor i jego zastępcy w
spółce radiofonii regionalnej;]

<19) członek rady nadzorczej, członek zarządu, dyrektor programu i jego zastępcy,
wydawca lub autor audycji publicystycznej lub informacyjnej oraz dyrektor
agencji „Telewizji Polskiej - Spółka Akcyjna”, „Polskiego Radia - Spółka
Akcyjna”, a także członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej oraz członek
Rady Programowej „Polskiej Agencji Prasowej - Spółka Akcyjna”, dyrektor
oddziału, dyrektor biura, redaktor naczelny „Polskiej Agencji Prasowej -
Spółka Akcyjna” oraz członek rady nadzorczej, członek zarządu, dyrektor i
jego zastępcy w spółce publicznej radiofonii regionalnej i spółce publicznej
telewizji regionalnej;>

20)  (utracił moc);
21)  (utracił moc);
22) dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli oraz pracownicy Najwyższej Izby

Kontroli nadzorujący lub wykonujący czynności kontrolne;
23)  (utracił moc);
24)  osoby zajmujące kierownicze stanowiska:

a) w urzędach organów władzy publicznej, w tym naczelnych i centralnych
organach administracji państwowej: dyrektora departamentu lub jednostki
równorzędnej, jego zastępcy oraz naczelnika wydziału lub jednostki
równorzędnej,

b) w administracji rządowej w województwie: dyrektora i jego zastępcy,
kierownika zespolonej służby, inspekcji lub straży i jego zastępcy, kierownika w
organie administracji niezespolonej i jego zastępcy;

25) osoba zajmująca wysokie stanowisko państwowe w rozumieniu ustawy z dnia 24
sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach
państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 17,
poz. 96), inne niż wymienione w pkt 3, 7, 11 i 24;

26) pracownicy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego zajmujący stanowiska dyrektora
pionu i jego zastępcy, dyrektora departamentu lub jednostki równorzędnej i jego
zastępcy oraz naczelnika wydziału lub jednostki równorzędnej;

27) pracownicy Narodowego Banku Polskiego zajmujący stanowiska dyrektora
departamentu lub jednostki równorzędnej, jego zastępcy oraz naczelnika wydziału
lub jednostki równorzędnej, jego zastępcy oraz doradcy prezesa, terenowego
koordynatora inspekcji, głównego specjalisty kierującego zespołem, kierownika
zespołu, kierownika sekcji i głównego specjalisty;

28) pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej;
29) członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektor i zastępcy dyrektora

oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektor i zastępcy
dyrektora departamentów (komórek równorzędnych) w centrali Narodowego
Funduszu Zdrowia oraz główny księgowy Narodowego Funduszu Zdrowia;

30) dyrektor (kierownik) komórki organizacyjnej w centrali Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, dyrektor oddziału w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i ich
zastępcy;
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31) dyrektor biura centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dyrektor
oddziału regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i ich zastępcy;

32) skarbnik województwa, powiatu lub gminy oraz sekretarz powiatu lub gminy;
33) prezes, wiceprezes i członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych;
34) pracownicy regionalnych izb obrachunkowych zajmujący stanowiska: prezesa,

członka kolegium, naczelnika wydziału oraz inspektora do spraw kontroli;
35) Dyrektor Generalny Poczty Polskiej i jego zastępcy oraz członek Rady Poczty

Polskiej;
36) członek zarządu, członek rady nadzorczej banku państwowego;
37) dyrektor przedsiębiorstwa państwowego, jego zastępca oraz osoba zarządzająca

przedsiębiorstwem na podstawie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem
państwowym;

38) osoba sprawująca zarząd w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji
przedsiębiorstwa państwowego, której sprawowanie zarządu zlecono w oparciu o art.
17 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z
2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.);

39) członek zarządu, członek rady nadzorczej spółki handlowej z udziałem Skarbu
Państwa, w której udział Skarbu Państwa przekracza 50 % kapitału zakładowego lub
50 % liczby akcji;

40) członek zarządu, członek rady nadzorczej w spółce handlowej z udziałem jednostki
samorządu terytorialnego, w której udział jednostki samorządu terytorialnego
przekracza 50 % kapitału zakładowego lub 50 % liczby akcji;

41) członek zarządu, członek rady nadzorczej spółki o istotnym znaczeniu dla porządku
publicznego lub bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 3
czerwca 2005 r. o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich
wykonywaniu w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku
publicznego lub bezpieczeństwa publicznego (Dz. U. Nr 132, poz. 1108 i Nr 267,
poz. 2258);

42) osoba będąca przedstawicielem Skarbu Państwa w radzie nadzorczej spółki
handlowej innej niż wymieniona w pkt 39;

43) osoba będąca przedstawicielem jednostki samorządu terytorialnego w radzie
nadzorczej spółki handlowej, innej niż wymieniona w pkt 40;

44) pracownicy nauki i szkolnictwa wyższego:
a)  (utraciła moc),
b)  osoba zajmująca w publicznej lub niepublicznej szkole wyższej, w Polskiej

Akademii Nauk lub w jednostkach badawczo-rozwojowych stanowisko
kierownika lub zastępcy kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, w
szczególności dziekana albo prodziekana wydziału,

c)  osoba zajmująca w publicznej lub niepublicznej szkole wyższej, w Polskiej
Akademii Nauk lub w jednostkach badawczo-rozwojowych stanowisko
dyrektora instytutu, wicedyrektora instytutu, kanclerza, kwestora, prezesa,
wiceprezesa, sekretarza naukowego;

45)  dyrektor szkoły publicznej lub niepublicznej;
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46) dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dyrektor okręgowej komisji
egzaminacyjnej;

47) adwokat, radca prawny, notariusz;
48) komornik;
49)  (utracił moc);
50)  (utracił moc);
51) audytor wewnętrzny w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach

publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.);
52)  (utracił moc);
53)  (utracił moc);
54)  dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
54)  żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe o stopniach etatowych

pułkowników (komandorów) i generałów (admirałów) oraz zajmujący stanowiska
służbowe komendantów wojskowych komend uzupełnień oraz ich zastępców.

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. O ŚWIADCZENIU PIENIĘŻNYM I

UPRAWNIENIACH PRZYSŁUGUJĄCYCH CYWILNYM NIEWIDOMYM OFIAROM

DZIAŁAŃ WOJENNYCH (Dz. U. Nr 249, poz. 1824)

Art. 10.
1. Osobie uprawnionej przysługuje:

1) prawo do ulgi 100 % przy przejazdach publicznymi środkami komunikacji miejskiej,
bez względu na miejsce zamieszkania;

2) pierwszeństwo w umieszczeniu, na jej wniosek, w domu pomocy społecznej.
2. Osobie uprawnionej przysługuje także:

1) prawo do bezpłatnych leków oraz przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych, na podstawie art. 45 ust. 1 i art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.);

2) prawo do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków
publicznych bez wymaganego skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, na
podstawie art. 57 ust. 2 pkt 10a ustawy, o której mowa w pkt 1;

3) prawo do skierowania na pobyt w sanatorium co najmniej raz na trzy lata, na
zasadach o których mowa w art. 33 ustawy, o której mowa w pkt 1;

4) prawo do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, na
podstawie art. 2 ust. 7 oraz art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o
uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu
zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm.)[;]<.>
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[5) prawo do zwolnienia z opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych
i telewizyjnych, 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).]

3. Przewodnikowi towarzyszącemu osobie uprawnionej przysługują uprawnienia określone
w:

1) ust. 1 pkt 1;
2) art. 2 ust. 3 ustawy, o której mowa w ust. 2 pkt 4.


