
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 4 sierpnia 2010 r.

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

(druk nr 946 )

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

Art. 6.

1. Krajowa Rada stoi na straży wolności słowa w radiu i telewizji, samodzielności nadawców
i interesów odbiorców oraz zapewnia otwarty i pluralistyczny charakter radiofonii i
telewizji.

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

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

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

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

określonych ustawą;
4) sprawowanie w granicach określonych ustawą kontroli działalności nadawców;
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;
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10) współpraca z właściwymi organizacjami i instytucjami w zakresie ochrony praw
autorskich, praw wykonawców, praw producentów oraz nadawców programów
radiowych i telewizyjnych[.] <,>

<11) przeprowadzanie jawnych i otwartych konkursów na stanowiska członków rad
nadzorczych w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji.>

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;
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;
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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).

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

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

[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 liczy od jednego do trzech członków.
2. Kadencja zarządu trwa cztery lata.
3. Członków zarządu, w tym prezesa zarządu, Krajowa Rada powołuje w drodze

uchwały na wniosek rady nadzorczej oraz odwołuje w drodze uchwały na wniosek
rady nadzorczej lub walnego zgromadzenia.

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

5. Krajowa Rada określi, w drodze rozporządzenia, regulamin konkursu na
kandydatów na członków zarządu, w tym sposób ogłaszania, organizację i tryb
przeprowadzania konkursu oraz sposób ogłaszania wyników konkursu,
uwzględniając potrzebę powszechności dostępu do konkursu, zapewnienia
obiektywności i jawności postępowania, sprawnego przeprowadzenia konkursu oraz
oceny kompetencji kandydatów, o których mowa w ust. 4.

6. Członek zarządu może być odwołany w przypadku:
1) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
2) działania na szkodę spółki;
3) zaistnienia okoliczności trwale uniemożliwiających sprawowanie funkcji.
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7. Członkowie zarządów i osoby zajmujące kierownicze stanowiska w jednostkach
publicznej radiofonii i telewizji kierują się w swojej pracy oraz w ocenie dziennikarzy
i innych twórców im podległych zasadami profesjonalizmu, uczciwości i rzetelności
oraz wskazaniami zawartymi w art. 21 ust. 1a i 2 ustawy.>

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. Rady nadzorcze spółek „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna” i „Polskie Radio –
Spółka Akcyjna” liczą po siedmiu członków: sześciu wyłonionych w konkursie
przeprowadzonym przez Krajową Radę spośród kandydatów posiadających
kompetencje w dziedzinie prawa, finansów, kultury oraz mediów i jednego
powołanego przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.>

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

 1b. Krajowa Rada określi, w drodze rozporządzenia, regulamin konkursu na członka
rady nadzorczej, w tym sposób ogłaszania, organizację i tryb przeprowadzania
konkursu, sposób zgłaszania kandydatów oraz sposób ogłaszania wyników
konkursu, uwzględniając potrzebę zapewnienia obiektywności i jawności
postępowania, sprawnego przeprowadzenia konkursu oraz oceny kompetencji
kandydatów, o których mowa w ust. 1 i 1a.

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

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

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

2) działania na szkodę spółki;

3) zaistnienia okoliczności trwale uniemożliwiających sprawowanie funkcji.>
2. Rada nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co

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

1) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z osobami zajmującymi stanowiska
kierownicze określone w statucie spółki;

2) zawarcie lub przystąpienie przez spółkę do umowy zbiorowej z przedstawicielami
pracowników;
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3) zawiązanie bądź przystąpienie do spółki innej niż spółka, o której mowa w art. 26
ust. 1, a także nabycie lub zbycie udziałów albo akcji w takiej spółce;

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

Art. 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.]

USTAWA z dnia 21 kwietnia 2005 r. O OPŁATACH ABONAMENTOWYCH (Dz. U. Nr
85, poz. 728, Nr 157, poz. 1314 oraz z 2010 r. Nr 13, poz. 70)

Art. 8.
1. Wpływy, o których mowa w art. 2 ust. 1, art. 5 ust. 3 i art. 7 ust. 4, z wyłączeniem potrąceń

przewidzianych w art. 6 ust. 2 i art. 7 ust. 8, są przeznaczane wyłącznie na realizację przez
nadawców publicznej radiofonii i telewizji misji, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o
radiofonii i telewizji, w wysokości nieprzekraczającej wydatków ponoszonych w związku
z realizacją tej misji.

[2. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustala corocznie, po analizie założeń programowo-
finansowych, o których mowa w art. 31b pkt 4 ustawy o radiofonii i telewizji, oraz
sprawozdań, o których mowa w art. 31b pkt 3 ustawy o radiofonii i telewizji, za poprzedni
rok kalendarzowy i analizie określonych w nich kosztów, nie później niż do dnia 30
czerwca, sposób podziału wpływów, o których mowa w ust. 1, między jednostki publicznej
radiofonii i telewizji w następnym roku kalendarzowym, w tym minimalny udział
terenowych oddziałów spółek, o których mowa w art. 26 ust. 2 i 3 ustawy o radiofonii i
telewizji.]

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

3. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przekazuje zaliczkowo jednostkom
publicznej radiofonii i telewizji środki na realizację misji, o której mowa w art. 21 ust. 1
ustawy o radiofonii i telewizji, na podstawie sposobu podziału wpływów, o którym mowa
w ust. 2.

4. Jeżeli na podstawie sprawozdania, o którym mowa w art. 31b pkt 3 ustawy o radiofonii i
telewizji, zostanie wykazane, że wpływy, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 i ust. 2
ustawy o radiofonii i telewizji, przekraczają wartość wydatków na realizację misji, o której
mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, nadwyżka podlega zaliczeniu na
poczet wydatków na realizację tej misji w następnym kwartale.


