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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 17 września 2020 r. 

 

o zmianie ustawy o Radzie Mediów Narodowych 

 

(druk nr 211) 

 
 

USTAWA z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz. U. poz. 929) 

 

Art. 5. 

1. Członkiem Rady może zostać osoba, która: 

1)   ma obywatelstwo polskie; 

2)   wyróżnia się wiedzą i doświadczeniem w sprawach związanych z zadaniami i 

działaniem mediów; 

[3)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy 

umyślnej.] 

<3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe.> 

2. Członkostwa w Radzie nie można łączyć z: 

1)   pełnieniem funkcji w organie władzy wykonawczej; 

2)   członkostwem w organie jednostki samorządu terytorialnego; 

3)   zatrudnieniem w administracji rządowej lub samorządowej; 

4)   zatrudnieniem w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 

5)   członkostwem w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji lub zatrudnieniem w jej 

biurze. 

3. Członkiem Rady nie może być osoba posiadająca udziały albo akcje spółki lub w inny 

sposób uczestnicząca w podmiocie będącym dostawcą usługi medialnej lub producentem 

radiowym lub telewizyjnym. 

Art. 6. 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołuje członków Rady spośród kandydatów 

zgłoszonych przez kluby parlamentarne lub poselskie tworzone przez ugrupowania, 
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których przedstawiciele nie wchodzą w skład Rady Ministrów (kluby opozycyjne), z 

uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-7. 

2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza 14-dniowy termin na zgłaszanie 

kandydatów do Rady, przypadający nie wcześniej niż na 2 miesiące przed upływem 

kadencji członka Rady i nie później niż na 30 dni przed upływem kadencji członka Rady. 

[W przypadku odwołania członka Rady, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza 

termin na zgłaszanie kandydatów nie później niż 14 dni od odwołania członka Rady.] <W 

przypadku odwołania członka Rady, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza 

termin na zgłaszanie kandydatów nie później niż 14 dni od dnia wydania 

postanowienia w sprawie odwołania członka Rady.> 

<2a. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Radzie, Prezydent Rzeczypospolitej 

Polskiej wyznacza termin na zgłaszanie kandydatów nie później niż 14 dni od dnia 

wydania postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Radzie.> 

3. Jeżeli jest tylko jeden klub opozycyjny, ma on prawo przedstawić po dwóch kandydatów 

na każde wolne miejsce w Radzie przeznaczone dla osoby powoływanej przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Jeżeli są dwa wolne miejsca w Radzie przeznaczone dla osób powoływanych przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, prawo zgłoszenia po dwóch kandydatów na te 

miejsca przysługuje kolejno dwóm najliczniejszym klubom opozycyjnym. 

<4a. Jeżeli jest jedno wolne miejsce w Radzie przeznaczone dla osób powoływanych 

przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, prawo zgłoszenia po jednym kandydacie 

na to miejsce przysługuje kolejno dwóm najliczniejszym klubom opozycyjnym.> 

[5. Jeżeli klub opozycyjny uprawniony do zgłoszenia dwóch kandydatów, zgodnie z ust. 4 nie 

korzysta z tego prawa w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 2, prawo to przechodzi na 

najliczniejszy z klubów opozycyjnych pominięty przy zastosowaniu tego przepisu. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza temu klubowi opozycyjnemu termin 14 dni 

od dnia upływu terminu na zgłoszenie kandydata na podstawie ust. 4.] 

<5. Jeżeli klub opozycyjny uprawniony do zgłoszenia kandydatów, zgodnie z ust. 4 albo 

4a nie korzysta z tego prawa w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 2 albo 2a, 

prawo to przechodzi na najliczniejszy z klubów opozycyjnych pominięty przy 

zastosowaniu tego przepisu. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza temu 

klubowi opozycyjnemu termin 14 dni od dnia upływu terminu na zgłoszenie 

kandydata na podstawie ust. 4 albo 4a.> 
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6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio w razie nieskorzystania z prawa zgłoszenia 

kandydatów zgodnie z tym przepisem. 

7. Jeżeli żaden z klubów opozycyjnych nie skorzystał z prawa zgłoszenia kandydatów na 

członka Rady, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołuje członka Rady spośród osób 

spełniających wymagania określone w art. 5. 

 

Art. 7. 

1. Wygaśnięcie członkostwa w Radzie przed upływem kadencji następuje w przypadku: 

1)   śmierci; 

2)   zrzeczenia się funkcji; 

[3)   skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy 

umyślnej;] 

<3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe;> 

4)   złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, stwierdzonego 

prawomocnym orzeczeniem sądu. 

2. Wygaśnięcie członkostwa w Radzie stwierdza: 

1)   Marszałek Sejmu w przypadku członków wybranych przez Sejm; 

2)   Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku członków powołanych przez 

Prezydenta. 

3. Organ, który wybrał albo powołał członka Rady, odwołuje go przed upływem kadencji w 

przypadku: 

1)   naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lub 3; 

2)   choroby trwale uniemożliwiającej pełnienie funkcji. 

 


