BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Materiał porównawczy
do ustawy z dnia 30 grudnia 2015 r.
o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
(druk nr 66)

U S T A W A z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1531
i 1830)
Art. 6.
1. Krajowa Rada stoi na straży wolności słowa w radiu i telewizji, samodzielności dostawców
usług medialnych 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 dostawców usług medialnych;
3) podejmowanie, w zakresie przewidzianym ustawą, rozstrzygnięć w sprawach koncesji
na rozpowszechnianie programów, wpisu do rejestru programów, zwanego dalej
"rejestrem", oraz prowadzenie tego rejestru;
3a) uznawanie za nadawcę społecznego lub odbieranie tego przymiotu, na warunkach
określonych ustawą;
4) sprawowanie w granicach określonych ustawą kontroli działalności dostawców usług
medialnych;
5) organizowanie badań treści i odbioru usług medialnych;
5a) prowadzenie monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie w
celu ustalenia kręgu podmiotów dostarczających audiowizualne usługi medialne na
żądanie oraz oceny wykonania obowiązków wynikających z ustawy przez te
podmioty;
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. z 2014 r. poz. 1204 oraz z 2015 r. poz. 1324), wysokości
opłat abonamentowych;
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-27) opiniowanie projektów aktów prawnych oraz umów międzynarodowych dotyczących
radiofonii i telewizji lub audiowizualnych usług medialnych na żądanie;
7a) (utracił moc)
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, w tym współpracy z organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii
Europejskiej, właściwymi w sprawach usług medialnych;
10) współpraca z właściwymi organizacjami i instytucjami w zakresie ochrony praw
autorskich, praw wykonawców, praw producentów oraz dostawców usług medialnych;
[11) przeprowadzanie jawnych i otwartych konkursów na stanowiska członków rad
nadzorczych w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji;]
12) inicjowanie i wspieranie samoregulacji i współregulacji w zakresie dostarczania usług
medialnych;
13) upowszechnianie umiejętności świadomego korzystania z mediów (edukacji
medialnej) oraz współpraca z innymi organami państwowymi, organizacjami
pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie edukacji medialnej.

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.]
<3. Członków zarządu, w tym prezesa zarządu, powołuje i odwołuje minister właściwy
do spraw Skarbu Państwa.
4. Członków zarządu powołuje się spośród osób posiadających kompetencje w dziedzinie
radiofonii i telewizji oraz nieskazanych prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.>
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-3[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.]
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. Rady nadzorcze spółek "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna" i "Polskie Radio - Spółka
Akcyjna" liczą po siedmiu członków: pięciu wyłonionych w konkursie przeprowadzonym
przez Krajową Radę spośród kandydatów posiadających kompetencje w dziedzinie prawa,
finansów, kultury oraz mediów, zgłoszonych przez organy kolegialne uczelni
akademickich, jednego powołanego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego oraz jednego powołanego przez ministra właściwego do spraw
Skarbu Państwa.]
<1. Rada nadzorcza spółki liczy trzech członków.>
[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,
zgłoszonych przez organy kolegialne uczelni akademickich działających w danym regionie
oraz jednego powołanego przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego.
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-41b. 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.]
<1e. Członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw Skarbu
Państwa.
1f. Członków rady nadzorczej powołuje się spośród osób, które złożyły egzamin,
o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji
i prywatyzacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 747 i 978).>
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;
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)
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-5Art. 29.
1. W walnym zgromadzeniu Skarb Państwa reprezentowany jest przez ministra właściwego
do spraw Skarbu Państwa.
2. Zarząd spółki nie jest związany poleceniami i zakazami ustanowionymi przez walne
zgromadzenie, jeżeli dotyczą one treści programu.
[3. Zmiana statutu spółki wymaga uprzedniej zgody Krajowej Rady.]

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.]
<3. Terenowym oddziałem spółki kieruje dyrektor powoływany przez zarząd spółki.>
4. Organem opiniodawczo-doradczym dyrektora terenowego oddziału spółki jest rada
programowa oddziału.
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)
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