
 
Druk nr 239 - A

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja 

 

 
 

 
D O D A T K O W E     S P R A W O Z D A N I E 

 
KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU 

ORAZ KOMISJI INFRASTRUKTURY 

 

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o radiofonii i telewizji i innych ustaw 
(druk nr 151). 
 
 

Sejm na 10 posiedzeniu w dniu 12 marca 2008 r.  –  zgodnie z art. 47 ust. 1 

regulaminu Sejmu  – skierował  ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 239 do 

Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Infrastruktury w celu rozpatrzenia 

wniosku i poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisje: Kultury i Środków Przekazu oraz Infrastruktury po rozpatrzeniu 

wniosku i poprawek na posiedzeniu w dniu 12 marca 2008 r.  

 

wnoszą: 

Wysoki Sejm     raczy  wniosek  i  następujące  poprawki: 

 
odrzucić projekt ustawy w całości; 
- KP PiS 

- odrzucić  
1) w art. 1 przed zmianą 1 dodać zmianę ... w brzmieniu: 

„...) w art. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) rozprowadzaniem jest przejmowanie w całości i bez zmian programu nadawcy 

krajowego lub zagranicznego, z wyjątkiem programu rozpowszechnianego w 
sieci kablowej, i równoczesne jego wprowadzanie do dowolnego systemu 
odbioru;”;”; 

- KP PO 
- przyjąć  
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2) w art. 1: 
a) skreślić zmiany 1-3, 
b) zmianie 4 nadać brzmienie: 
„4) art. 7 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 7. 1. W skład Krajowej Rady wchodzi dziewięciu członków reprezentujących 

różne grupy obywateli powoływanych: 5 przez Sejm, 2 przez Senat i 2 
przez Prezydenta, spośród osób wyróżniających się wiedzą i 
doświadczeniem w zakresie środków społecznego przekazu oraz 
posiadających co najmniej dwie rekomendacje udzielone przez uczelnie, o 
których mowa w art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o 
szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) lub 
ogólnokrajowe stowarzyszenia twórców lub dziennikarzy. 

2. Członek Krajowej Rady nie może być powołany spośród osób pełniących 
funkcje posłów i senatorów, osób pozostających w stosunku pracy z 
nadawcą, osób zatrudnionych w administracji rządowej oraz osób 
zatrudnionych w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej. 

3. Przewodniczącego Krajowej Rady wybierają członkowie Krajowej Rady 
ze swego grona. 

4. Krajowa Rada może odwołać Przewodniczącego Krajowej Rady z jego 
funkcji większością 2/3 głosów w obecności co najmniej trzech czwartych 
jej członków. 

5. Krajowa Rada wybiera ze swego grona, na wniosek Przewodniczącego, 
zastępcę Przewodniczącego Krajowej Rady większością 2/3 głosów w 
obecności co najmniej trzech czwartych jej członków. 

6. Kadencja członków Krajowej Rady trwa 6 lat, licząc od dnia powołania, 
przy czym co dwa lata kończy się kadencja jednej trzeciej członków. 
Członkowie Krajowej Rady pełnią swe funkcje do czasu powołania ich 
następców. 

7. Członek Krajowej Rady nie może być powołany na kolejną pełną 
kadencję. 

8. 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; 
4) naruszenia przepisów ustawy stwierdzonego orzeczeniem Trybunału 

Stanu. 
9. W przypadku odwołania członka Krajowej Rady lub jego śmierci przed 

upływem kadencji, właściwy organ powołuje nowego członka Krajowej 
Rady na okres do końca tej kadencji.””, 

c) zmianie 5 nadać brzmienie: 
„5) art. 8 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 8. 1. Krajowa Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez 
Przewodniczącego Krajowej Rady w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak 
niż cztery razy w miesiącu. Ponadto Przewodniczący Krajowej Rady 
zwołuje posiedzenie na pisemny wniosek 1/3 członków Rady. Do 
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zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia dołącza się porządek obrad wraz z 
projektami uchwał. Krajowa Rada może wprowadzić zmiany w porządku 
obrad bezwzględną większością głosów. 

2. W związku z wykonywaniem swojej funkcji członek Krajowej Rady 
korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy 
publicznych. 

3. Rozwiązanie z członkiem Krajowej Rady stosunku pracy wymaga 
uprzedniej zgody Krajowej Rady. Rada odmówi zgody na rozwiązanie 
stosunku pracy z członkiem Krajowej Rady, jeżeli podstawą rozwiązania 
tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez niego swojej 
funkcji. 

4. Pracodawca obowiązany jest zwolnić członka Krajowej Rady od pracy 
zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach Rady. 

5. Na zasadach ustalonych przez Krajową Radę członkowi Krajowej Rady 
przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. 

6. Wysokość diet przysługujących członkowi Krajowej Rady nie może 
przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie trzykrotności kwoty bazowej 
określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 
1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 
19, poz. 239 oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 100, poz. 1080) dla 
Przewodniczącego Krajowej Rady i Wiceprzewodniczącego Krajowej 
Rady oraz dwukrotności tej kwoty dla członka Krajowej Rady. 

7. W okresie kadencji członków Krajowej Rady ulega zawieszeniu ich 
członkostwo we władzach stowarzyszeń, związków zawodowych, 
związków pracodawców, organizacji kościelnych lub związków 
wyznaniowych. 

8. 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.””, 

d) zmianie 6 nadać brzmienie: 
„6) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Krajowa Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów 
ustawowej liczby członków, chyba że ustawa stanowi inaczej.””, 

e) zmianie 7 nadać brzmienie: 
„7) w art. 21: 
a) w ust. 1a pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3) budowa i eksploatacja nadawczych i przekaźników stacji radiowych i 
telewizyjnych oraz multipleksu; 

4) rozpowszechnianie przekazów tekstowych oraz rozpowszechnianie 
programów w Internecie;”, 

b) dodaje się pkt 10 w brzmieniu: 
„10) prowadzenie i utrzymywanie archiwum audycji.””, 

f) zmianie 8 nadać brzmienie: 
„8) w art. 26 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3. Radiofonię publiczną tworzy spółka „Polskie Radio - Spółka Akcyjna” 
zawiązana w celu tworzenia i rozpowszechniania ogólnokrajowych 
programów radiowych, programów dla odbiorców za granicą oraz 
regionalnych programów radiowych. Terenowe oddziały spółki „Polskie 
Radio - Spółka Akcyjna” mają swoje siedziby w Białymstoku, 
Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Koszalinie, 
Lublinie, Łodzi, Opolu, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, 
Warszawie, we Wrocławiu i w Zielonej Górze.””, 

g) zmianie 9 nadać brzmienie: 
„9) art. 27 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 27. 1. Zarząd spółki liczy od jednego do trzech 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. Członek zarządu w trakcie trwania kadencji może być odwołany tylko z 
ważnych powodów. 

4. Kadencja zarządu trwa cztery lata.””, 
h) zmianie 10 nadać brzmienie: 

„10) art. 28 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 28. 1. Rada nadzorcza liczy od pięciu do siedmiu członków. Członków rady 

nadzorczej spośród osób legitymujących się dorobkiem i doświadczeniem 
w sferze kultury, mediów, finansów i prawa powołuje Krajowa Rada 
większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej trzech 
czwartych jej członków, z wyjątkiem jednego, którego powołuje 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. 
6. Do kompetencji rady nadzorczej poza sprawami określonymi w przepisach 

kodeksu spółek handlowych należy: 
1) zawarcie lub przystąpienie przez spółkę do umowy zbiorowej z 

przedstawicielami pracowników; 
2) zawiązanie bądź przystąpienie do spółki innej niż spółka, o której 

mowa w art. 26 ust. 1 ustawy, a także nabycie lub zbycie udziałów 
albo akcji w takiej spółce; 

3) zbycie lub obciążenie nieruchomości; 
4) dokonywanie oceny poziomu i jakości programu bieżącego oraz 

programów ramowych; 
5) opiniowanie wniosku zarządu o udzielenie licencji programowej, o 

której mowa w art. 30c ustawy.”,”, 
i) zmianie 11 nadać brzmienie: 

„11) art. 28a skreśla się;”, 
j) zmianie 12 nadać brzmienie: 

„12) art. 30 ust. 4, 4a i 5 skreśla się;”, 
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k) zmianie 13 nadać brzmienie: 
„13) art. 30a ust. 2 skreśla się;”, 

l) zmianie 14 nadać brzmienie: 
„14) po art. 30a dodaje się art. 30b i 30c w brzmieniu: 
„Art. 30b. 1. Tworzenie i rozpowszechnianie regionalnych programów publicznego 

radia należy do terenowych oddziałów spółki, o której mowa w art. 26 ust. 
3. 

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. 

Art. 30c. 1. W celu realizacji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy 
Krajowa Rada na wniosek zarządów spółek, o których mowa w art. 26 ust. 
2  i 3 ustawy przyznaje licencję programową. Licencja programowa 
przyznawana jest na okres czterech lat i określa: 

1) minimalny miesięczny udział audycji realizujących demokratyczne, 
społeczne, edukacyjne i kulturalne potrzeby obywateli w 
poszczególnych programach ogólnokrajowych; 

2) minimalny miesięczny udział audycji realizujących demokratyczne, 
społeczne, edukacyjne i kulturalne potrzeby społeczności lokalnych w 
poszczególnych programach ogólnopolskich i regionalnych; 

3) maksymalny udział procentowy reklam w dziennym czasie nadawania 
programu, o którym mowa w art. 16 ust. 2 i 3 ustawy; 

4) minimalny roczny udział w programach nadawcy audycji 
wytworzonych przez nadawcę lub na jego zamówienie albo we 
współdziałaniu z innymi nadawcami; 

5) minimalny roczny udział w programach nadawcy audycji 
wytworzonych przez producentów krajowych. 

2. Środki, o których mowa w art. 31 ust. 1 i 2 ustawy przeznaczone na 
działalność związaną z realizacją zadań określonych w licencji 
programowej, o której mowa w ust. 1 powinny umożliwiać realizację misji 
publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 z uwzględnieniem 
demokratycznych, społecznych, edukacyjnych i kulturalnych potrzeb 
społeczności lokalnych. 

3. Krajowa Rada określi w drodze rozporządzenia dane, które powinien 
zawierać wniosek, o którym mowa w ust. 1, szczegółowy tryb 
postępowania w sprawach udzielania licencji programowej oraz sposób 
prowadzenia ewidencji audycji objętych licencją programową i 
sporządzania sprawozdania, o którym mowa w art. 30c ust. 4, biorąc pod 
uwagę konieczność zapewnienia przestrzegania zasad jawności i 
przejrzystości wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadań 
określonych w licencji programowej.  

4. Zarządy spółek, o których mowa w art. 26 ust. 2 i 3 są obowiązane do 
składania Krajowej Radzie rocznego sprawozdania z wykonania 
obowiązków określonych w licencji programowej do dnia 15 lutego za 
poprzedni rok kalendarzowy.”;”, 

m) skreślić zmiany 15-31; 
- KP LiD 
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- odrzucić  
 3) w art. 1 skreślić zmianę 1; 
- KP PiS 

- odrzucić  
4) w art. 1 w zmianie 3 w art. 6a: 

a) w pkt 2 skreślić wyrazy „i rozprowadzanie”, 
b) w pkt 3 skreślić wyrazy „w sieciach kablowych”; 

- KP PO 
- przyjąć  

5) w art. 1 w zmianie 4 lit. a nadać brzmienie: 
„a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład Krajowej Rady wchodzi pięciu członków powoływanych: 2 przez 
Sejm, 1 przez Senat oraz 2 przez Prezydenta, spośród osób wyróżniających się 
wiedzą i doświadczeniem w zakresie środków społecznego przekazu oraz 
posiadających co najmniej dwie rekomendacje udzielone przez uczelnie, o 
których mowa w art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o 
szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.1)) lub 
ogólnokrajowe stowarzyszenia twórców lub dziennikarzy.”,”; 

- KP PiS 
- odrzucić  

6) w art. 1 skreślić zmianę 9; 
- KP PiS 

- odrzucić  
7) w art. 1 w zmianie 9 w art. 27 ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Członków zarządu, w tym prezesa zarządu, powołuje i odwołuje Krajowa Rada w 
drodze uchwały”; 

- KP PO 
- przyjąć 

8) w art. 1 w zmianie 9 w art. 27 w ust. 5 oraz w zmianie 10 w lit. b w art. 28 w ust. 1b 
wyrazy „pkt 12” zastąpić wyrazami „pkt 11”; 

- KP PO 
- przyjąć 

9) w art. 1 w zmianie 9 w art. 27 w ust. 6 skreślić wyrazy „w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw Skarbu Państwa”; 

- KP PO 
- przyjąć  

10) w art. 1 skreślić zmianę 10; 
- KP PiS 

- odrzucić  
11) w art. 1 w zmianie 10 lit. a nadać brzmienie: 

„a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

                                                           
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 

144, poz. 1043, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, 1238 i 1240, Nr 180, 
poz. 1280. 
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„1. Rada nadzorcza liczy od trzech do siedmiu członków. Członków rady 
nadzorczej powołuje i odwołuje Krajowa Rada w drodze uchwały. W spółkach 
radiofonii regionalnej rada nadzorcza liczy nie więcej niż trzech członków.”;”; 

- KP PO 
- przyjąć 

12) w art. 1 w zmianie 10 w art. 28 w lit. b w ust. 1c skreślić wyrazy „w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa”; 

- KP PO 
- przyjąć  

13) w art. 1 po zmianie 21 dodać zmianę 21a w brzmieniu: 
„21a) tytuł rozdziału 6 otrzymuje brzmienie: 

„Rozprowadzanie programów”;”; 
- KP PO 

- przyjąć 
14) w art. 1 w zmianie 22 dotychczasową treść oznaczyć jako lit. b i dodać lit. a w brzmieniu: 

„a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Program rozprowadzany wymaga zgłoszenia do rejestru.”,”; 

- KP PO 
- przyjąć 

15) w art. 1 w zmianie 26: 
a) po lit. a dodać lit. aa i ab w brzmieniu: 

„aa) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Podmiot zamierzający rozprowadzać program dokonuje zgłoszenia 

programu do rejestru nie później niż 2 miesiące przed rozpoczęciem jego 
rozprowadzania.”, 

ab) w ust. 3a: 
- uchyla się pkt 1 i 2, 
- pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) umowę uprawniającą do rozprowadzania programu,”, 
- pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) w przypadku operatora sieci kablowej - oświadczenie o kolejności 
wprowadzania do sieci programów dostępnych na terenie objętym 
rozprowadzaniem za pomocą urządzeń odbiorczych powszechnego 
odbioru, których rozprowadzanie nie podlega zgłoszeniu.”,”, 

b) w lit. b w ust. 5 wyrazy „Operator sieci kablowej” zastąpić wyrazami „Podmiot 
rozprowadzający program”; 

- KP PO 
- przyjąć 

16) w art. 1 w zmianie 27: 
a) w lit. a w ust. 2: 

- w zdaniu wstępnym wyrazy „operatorowi sieci kablowej” zastąpić wyrazami 
„podmiotowi rozprowadzającemu programy”, 

- pkt 2 i 3 nadać brzmienie: 
„2) podmiot rozprowadzający programy wprowadza zmiany do programu, 

wprowadza go do systemu odbioru nie w całości lub nierównocześnie; 
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3) operator sieci kablowej nie przestrzega ustawowej kolejności 
wprowadzania programów do sieci kablowej.”, 

b) dodać lit. c w brzmieniu: 
„c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Wpis do rejestru podlega wykreśleniu z urzędu w przypadku utraty przez 
podmiot rozprowadzający programy uprawnień do używania urządzeń 
nadawczych i sieci telekomunikacyjnych wykorzystywanych do 
rozprowadzania programów.”;”; 

- KP PO 
- przyjąć 

17) w art. 1 w zmianie 28 w art. 46: 
a) w zdaniu wstępnym skreślić wyrazy „programów w sieciach kablowych”, 
b) w części wspólnej wyrazy „operatorów sieci kablowych” zastąpić wyrazami 

„podmiotów rozprowadzających programy”; 
- KP PO 

- przyjąć 
18) w art. 1 po zmianie 28 dodać zmianę 28a w brzmieniu: 

„28a) uchyla się art. 47”; 
- KP PO 

- przyjąć  
19) w art. 1 w zmianie 29 w lit. a w art. 53 w ust. 1 wyrazy „art. 16a ust. 1-6” zastąpić 

wyrazami „art. 16a”; 
- KP PO 

- przyjąć 
20) skreślić art. 2-4; 
- KP LiD 

- odrzucić  
21) w art. 2 w zmianie 5 lit. a nadać brzmienie: 

„a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Prezesa UKE powołuje i odwołuje Sejm Rzeczypospolitej Polskiej za zgodą 

Senatu. Kadencja Prezesa UKE trwa 5 lat.”;”; 
- KP PiS 

- odrzucić  
22) w art. 2 w zmianie 5 lit. a nadać brzmienie: 

„a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:  
„4. Prezesa UKE powołuje Sejm na wniosek Prezesa Rady Ministrów. Kadencja 

Prezesa UKE trwa 5 lat.”;”; 
- KP PO 

- przyjąć 
23) art. 5-11 nadać brzmienie: 

„Art. 5. 1. Kadencja członków Krajowej Rady powołanych na podstawie 
dotychczasowych przepisów ustawy wprowadzonych ustawą z dnia 29 
grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i 
kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, 
radiofonii i telewizji (Dz.U. z dnia 30 grudnia 2005 r.) obliczana jest 
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zgodnie z przepisami dotychczasowymi. Członkowie Krajowej Rady 
pełnią swe funkcje do czasu powołania ich następców zgodnie z 
przepisami niniejszej ustawy. Powołując członków Krajowej Rady 
zgodnie z  przepisami niniejszej ustawy Prezydent, Sejm i Senat wskażą, 
który z członków został powołany na okres czterech lat, a który na okres 
sześciu lat. 

2. W terminie 45 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy Sejm powoła 
3 członków Krajowej Rady na okres sześciu lat. 

3. W terminie 45 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy Senat powoła 
1 członka Krajowej Rady, który zostanie powołany na okres czterech lat. 

Art. 6. 1. Mandaty członków rad nadzorczych jednoosobowych spółek akcyjnych 
Skarbu Państwa publicznej radiofonii i telewizji powołanych na podstawie 
dotychczasowych przepisów ustawy wprowadzonych ustawą z dnia 29 
grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i 
kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, 
radiofonii i telewizji (Dz.U. z dnia 30 grudnia 2005 r.) wygasają z dniem 
odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe 
za rok obrotowy 2007. 

2. W terminie 45 dni od upływu terminu, o którym mowa w art. 4 ust. 2 i 3 
ustawy Krajowa Rada oraz Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa 
powołają członków rad nadzorczych jednoosobowych spółek akcyjnych 
Skarbu Państwa publicznej radiofonii i telewizji zgodnie z przepisami 
niniejszej ustawy. 

3. W terminie 45 dni od dnia powołania rady nadzorczej jednoosobowych 
spółek akcyjnych Skarbu Państwa publicznej radiofonii i telewizji 
przeprowadzą postępowania kwalifikacyjne w celu powołania członków 
zarządów jednoosobowych spółek akcyjnych Skarbu Państwa publicznej 
radiofonii i telewizji. 

Art. 7. Kadencja rad programowych publicznej radiofonii i telewizji powołanych na 
podstawie dotychczasowych przepisów ustawy wygasa z dniem powołania 
rad nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa publicznej 
radiofonii i telewizji zgodnie z przepisami niniejszej ustawy. 

Art. 8. 1. W terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy Minister 
właściwy do spraw Skarbu Państwa przeniesie na spółkę, o której mowa w 
art. 26 ust. 3 ustawy cały majątek spółek, o których mowa w art. 64 ust. 1 
pkt 2,  z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, 
Kielcach, Krakowie, Koszalinie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Olsztynie, 
Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, we Wrocławiu i w Zielonej 
Górze. Do połączenia spółek stosuje się przepisy Kodeksu spółek 
handlowych z zastrzeżeniem przepisów określonych poniżej. 

2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa uzgodni treść statutu spółki, 
o której mowa w art. 26 ust. 3 z Krajową Radą. Statut spółki, o której 
mowa w art. 26 ust. 3, może przewidywać oddziały terenowe w innych 
miejscowościach niż wymienione w art. 26 ust. 3. 

3. Pracownicy spółek, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2 z siedzibami w 
Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, 
Koszalinie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, 
Szczecinie, Warszawie, we Wrocławiu i w Zielonej Górze stają się z mocy 
prawa pracownikami spółki, o której mowa w art. 26 ust. 3, z 
zastrzeżeniem ust. 4. 
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4. Stosunek pracy pracowników pełniących funkcje członków zarządu oraz 
zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, określonych przez 
Krajową Radę, ustaje z mocy prawa z dniem wykreślenia danej spółki z 
rejestru. Ustanie stosunku pracy jest równoznaczne w skutkach prawnych 
z rozwiązaniem stosunku pracy wskutek wypowiedzenia umowy o pracę 
przez zakład pracy. Zatrudnienie tych pracowników w spółce może 
nastąpić na warunkach uzgodnionych przez strony. 

5. Z dniem połączenia na spółkę przejmującą, o której mowa w art. 26 ust. 3 
przechodzą wszelkie częstotliwości wykorzystywane przez spółki, o 
których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2 z siedzibami w Białymstoku, 
Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Koszalinie, 
Lublinie, Łodzi, Opolu, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, 
Warszawie, we Wrocławiu i w Zielonej Górze w chwili wejścia w życie 
ustawy do emisji programów radiofonicznych. W terminie sześciu 
miesięcy od dnia połączenia Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 
w porozumieniu z Przewodniczącym Krajowej Rady dokona analizy 
wykorzystywanych przez spółkę 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). 

Art. 9. W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. z 1981 r. Nr 20, poz. 101, z późn. 
zm.) w art. 2: 

1) w pkt 2 wyrazy „Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i 
Telewizji” skreśla się; 

2) w pkt 4 wyrazy „członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji” 
skreśla się. 

Art. 10. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176) w art. 26 ust. 1 dodaje się pkt 6b w 
brzmieniu: 
„6b) wydatków ponoszonych przez podatnika w roku podatkowym z tytułu 

opłaty abonamentowej za używanie odbiornika radiofonicznego lub 
telewizyjnego, który został zarejestrowany zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. Nr 85, poz. 
728) w wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 
odpowiadającej wysokości rocznej opłaty abonamentowej, zgodnie ze 
stawkami ogłoszonymi przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji w 
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

Art. 11. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 
- KP LiD 

- odrzucić  
24) w art. 5 w ust. 2, w art. 7, w art. 11 w ust. 1 i 2 oraz w ust. 3 w pkt 1-4 i w art. 12 w ust. 2 

skreślić wyraz „niniejszej”; 
- KP PO 

- przyjąć 
25) w art. 6: 

a) w ust. 1 po wyrazach „Krajową Radę Radiofonii i Telewizji” skreślić przecinek i 
dodać wyraz „lub”, 
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b) ust. 2 nadać brzmienie: 
„2. Obowiązki i uprawnienia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji lub 

Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jako strony w 
sprawach, w których w dniu wejścia w życie ustawy przysługuje lub została 
wniesiona skarga do sądu administracyjnego lub odwołanie do Sądu 
Okręgowego w Warszawie – Sądu Gospodarczego, przejmuje Prezes Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej.”; 

- KP PO 
- przyjąć 

26) po art. 8 dodać art. 8a w brzmieniu: 
„Art. 8a. 1. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od dnia 

wejścia w życie ustawy, z urzędu, dokona wpisu do rejestru, o którym 
mowa w art. 41 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą, programów rozprowadzanych w sposób bezprzewodowy 
na podstawie koncesji. 

2. Koncesje, o których mowa w ust. 1, wygasają z dniem dokonania wpisu 
programów rozprowadzanych w sposób bezprzewodowy do rejestru, o 
którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą.”; 

- KP PO 
- przyjąć  

27) skreślić art. 12-15; 
- KP LiD 

- odrzucić  
28) w art. 12: 

a) ust. 3 nadać brzmienie: 
„3. Stosunki pracy z pracownikami, o których mowa w ust. 1, wygasają po upływie 

3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli przed upływem tego terminu 
nie zostaną tym pracownikom zaproponowane warunki pracy i płacy na dalszy 
okres albo w razie nieprzyjęcia przez tych pracowników zaproponowanych im 
warunków pracy lub płacy. Do warunków pracy i płacy zaproponowanych 
pracownikom stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 
r. o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 170, poz. 1218 z późn. zm.)”, 

b) po ust. 3 dodać ust. 3a i 3b w brzmieniu: 
„3a. Nie otrzyma propozycji zatrudnienia na dalszy okres osoba, która nie spełnia 

warunków, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie 
cywilnej. 

3b. Pracownicy, którzy przyjęli zaproponowane warunki pracy i płacy stają się 
pracownikami służby cywilnej.”; 

- KP PO 
- przyjąć  

29) w art. 13 ust. 2 nadać brzmienie: 
„2. Stosunki pracy z pracownikami, o których mowa w ust. 1, wygasają po upływie 3 

miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli przed upływem tego terminu nie 
zostaną tym pracownikom zaproponowane warunki pracy i płacy na dalszy okres 
albo w razie nieprzyjęcia przez tych pracowników zaproponowanych im warunków 
pracy lub płacy.”; 

- KP PO 
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- przyjąć  
30) art. 15 nadać brzmienie: 

„Art. 15. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 
art. 1 pkt 4 lit. a, art. 3, art. 7 i art. 11 ust. 3, które wchodzą w życie z 
dniem ogłoszenia.”. 

- KP PO 
- przyjąć 

 
Uwaga: łącznie należy głosować poprawki zawarte w pkt: 
 1) 1, 4, 13-18 i 26, 
 2) 2, 20, 23 i 27, 
 3) 6 i 10, 
  4) 7 i 11, 
 5) 9 i 12, 
 6) 28 i 29. 
Uwaga: przyjęcie poprawek zawartych w pkt: 
 - 1, 4, 13-18 i 26 spowoduje bezprzedmiotowość poprawek zawartych w 

pkt 2, 20, 23 i 27, 
 - 2, 20, 23 i 27 spowoduje bezprzedmiotowość pozostałych poprawek, 
 - 6 i 10 spowoduje bezprzedmiotowość poprawek zawartych w pkt 7, 8, 

9, 11 i 12, 
 - 21 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki zawartej w pkt 22. 
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