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Materiał porównawczy 

 

do projektu ustawy – o uchyleniu ustawy o Radzie Mediów Narodowych 

 

(druk nr 152 S) 

 

 

U S T A W A z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1426, 1428, 1492 i 1565) 

Art. 13. 

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, 

uważa się: 

1)   (uchylony); 

2)   przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, 

trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z 

dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania 

sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz 

przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych; 

3)   przychody z działalności duchownych, osiągane z innego tytułu niż umowa o pracę; 

4)   przychody z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z 

partnerami zagranicznymi; 

5)   przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem 

obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych 

osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o 

których mowa w pkt 7; 

6)   przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, 

sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych 

czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym 

i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów 

należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach 

powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z 

wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9; 
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7)   przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące 

do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób 

prawnych; 

[7a)   przychody otrzymywane przez członków Rady Mediów Narodowych;] 

8)   przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o 

dzieło, uzyskiwane wyłącznie od: 

a)  osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki 

organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, 

b)  właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub 

działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje 

te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością 

c)   przedsiębiorstwa w spadku 

- z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach 

prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz 

przychodów, o których mowa w pkt 9; 

9)   przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów 

menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju 

umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności 

gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7. 

 

Art. 21. 

1. Wolne od podatku dochodowego są: 

1)   (uchylony); 

2)   renty przyznane na podstawie odrębnych przepisów o zaopatrzeniu inwalidów 

wojennych i wojskowych oraz ich rodzin; 

3)    otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady 

ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania 

lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z 

postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień 

zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495), z 

wyjątkiem: 
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a)  określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu 

wypowiedzenia umowy o pracę, 

b)  odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych 

zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 

niedotyczących pracowników, 

c)  odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom 

pozostającym w stosunku służbowym, 

d)  odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, 

e)  odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą, 

f)  odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z 

prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są 

opodatkowane według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, lub na zasadach, o 

których mowa w art. 30c, 

g)  odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody 

sądowe; 

3a)  odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie przepisów o uznaniu 

za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na 

rzecz niepodległego bytu państwa polskiego; 

3b)  inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub 

ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie, z wyjątkiem 

odszkodowań lub zadośćuczynień: 

a)  otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, 

b)  dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie 

wyrządzono; 

3c)  odszkodowania w postaci renty otrzymane na podstawie przepisów prawa cywilnego 

w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, przez poszkodowanego, 

który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli 

zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość; 

3d)  odszkodowania otrzymane na podstawie przepisów prawa geologicznego i 

górniczego; 

3e)   sumy pieniężne, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o 

skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu 
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przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i 

postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2018 r. poz. 75 oraz z 

2019 r. poz. 1349); 

4)   kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem: 

a)  odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji 

rolnej, z których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c, 

b)   dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15 i 15a; 

5)   (uchylony); 

5a)  kwoty zwracane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w związku z 

wygaśnięciem zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego - w wysokości 

wpłat wniesionych do funduszu; 

6)    (uchylony); 

6a)   wygrane w: 

a)  grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, 

loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli 

jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł, 

b)  grach na automatach, grach w karty, grach w kości, grach cylindrycznych, grach 

bingo pieniężne i grach bingo fantowe 

–   urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o 

grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej 

lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 

6b)   (uchylony); 

7)   odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe; 

8)   świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach 

rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na 

podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia 

pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasiłki 

porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów oraz świadczenie 

wychowawcze otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci; 

8a)   zasiłek macierzyński otrzymany na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o 

ubezpieczeniu społecznym rolników; 
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8b)   jednorazowe świadczenie otrzymane na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. 

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 i 1818); 

9)   jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, wypłacane z funduszów związków 

zawodowych; 

9a)   zapomogi, inne niż wymienione w pkt 26, wypłacane z funduszy zakładowej lub 

międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej 

organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł; 

10)  wartość ubioru służbowego (umundurowania), jeżeli jego używanie należy do 

obowiązków pracownika, lub ekwiwalentu pieniężnego za ten ubiór; 

10a)   wartość otrzymanego ubioru reprezentacyjnego i sportowego członka polskiej 

reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej oraz członka polskiej reprezentacji na 

igrzyska głuchych i światowe igrzyska Olimpiad Specjalnych; 

11)  świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie 

przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania 

wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie 

tych ustaw; 

  11a) świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, wynikające z zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym ze względu na szczególne warunki i charakter 

pełnionej służby, przysługujące osobom pozostającym w stosunku służbowym, 

przyznane na podstawie odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na 

podstawie tych ustaw; 

  11b) wartość otrzymanych przez pracownika od pracodawcy bonów, talonów, kuponów 

lub innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków, 

artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych, w przypadku gdy 

pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o 

bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków, 

artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych; 

12)  (uchylony); 

  12a) (uchylony); 

13)  ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy 

narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność; 

14)  kwoty otrzymywane przez pracowników z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia 

służbowego oraz zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie w związku z 
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przeniesieniem służbowym, do wysokości 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, 

w którym nastąpiło przeniesienie; 

14a)   wartość świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego przez 

pracodawcę dowozu pracowników autobusem w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy z 

dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 

568, 695 i 1087); 

15)  świadczenia osób otrzymywane z tytułu odbywania lub pełnienia: 

a)   niezawodowej służby wojskowej lub jej form równorzędnych, z wyjątkiem 

okresowej służby wojskowej oraz służby przygotowawczej, 

b)  służby zastępczej 

- przyznane na podstawie odrębnych przepisów; 

16)  diety i inne należności za czas: 

a)  podróży służbowej pracownika, 

b)  podróży osoby niebędącej pracownikiem 

- do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez 

ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków 

ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej 

lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na 

obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13; 

17)   diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące 

czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do 

wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 3000 zł; 

[17a)   kwoty stanowiące zwrot kosztów przysługujący członkom Rady Mediów 

Narodowych;] 

pominięto pkt 18  148 oraz ust. 1a  39 

 

 

 

U S T A W A z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805) 

 

Art. 27. 

1. (uchylony). 

<1a. Zarząd spółki składa się z jednego członka. 
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1b. Kadencja zarządu trwa cztery lata.> 

2. (uchylony). 

[3. 
(1)

 Członków zarządu, w tym prezesa zarządu, powołuje i odwołuje Rada Mediów 

Narodowych. 

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.] 

<3. Członka 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, nieskazaną prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

spośród kandydatów wyłonionych w konkursie przeprowadzonym przez radę 

nadzorczą.> 

5. (uchylony). 

<5a. Krajowa Rada określi, w drodze rozporządzenia, regulamin konkursu na 

kandydatów na członka 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. 
(2)

 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. 
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Art. 28. 

[1. 
(3)

 Rada nadzorcza spółki liczy trzech członków.] 

<1. Rada nadzorcza spółki liczy trzech członków: dwóch wyłonionych w konkursie 

przeprowadzonym przez Krajową Radę spośród kandydatów posiadających 

kompetencje w dziedzinie prawa, finansów, kultury oraz mediów, zgłoszonych przez 

senaty uczelni akademickich, a w przypadku spółek radiofonii regionalnej – przez 

senaty uczelni akademickich działających w danym regionie, oraz jednego 

powołanego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego.> 

1a. (uchylony). 

<1aa. 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. 

1ab. Uchwała Krajowej Rady w sprawie wyników konkursu, wskazująca osoby 

wyłonione w konkursie, stanowi ich powołanie w skład rady nadzorczej.> 

1b. (uchylony). 

1c. (uchylony). 

1d. 
(4)

 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 [Rada Mediów Narodowych] <Krajowa 

Rada>. 

1f. Członków rady nadzorczej powołuje się spośród osób, które spełniają warunki określone 

w przepisach o prywatyzacji i komercjalizacji dla kandydatów do rad nadzorczych spółek, 

w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem. 

2. Rada nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co 

najmniej połowy składu rady. 
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3. Rada nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego. 

4. Rada nadzorcza uchwala regulamin określający tryb jej działania. 

5. (uchylony). 

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). 

Art. 28a. 

1. Rady programowe publicznej radiofonii i telewizji liczą 15 członków, których powołuje 

[Rada Mediów Narodowych] <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. 

<1a. Członków rady programowej, o których mowa w ust. 1 w zdaniu drugim, powołuje 

się w drodze konkursu. 

1b. Krajowa Rada określi, w drodze rozporządzenia, regulamin konkursu na członka 

rady programowej, 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 na członków rady programowej. 

1c. Uchwała Krajowej Rady w sprawie wyników konkursu, wskazująca osoby wyłonione 

w konkursie, stanowi ich powołanie w skład rady programowej.> 

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. 
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4. Członkom rady programowej przysługuje dieta wypłacana przez spółkę w wysokości 

ustalonej przez [Radę Mediów Narodowych] <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. 29. 

1. (uchylony). 

1a. W walnym zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć także członkowie [Rady Mediów 

Narodowych] <Krajowej Rady>. 

1b. Zmiana statutu spółki następuje na wniosek lub za uprzednią zgodą [Rady Mediów 

Narodowych] <Krajowej Rady>. 

2. Zarząd spółki nie jest związany poleceniami i zakazami ustanowionymi przez walne 

zgromadzenie, jeżeli dotyczą one treści programu. 

3. 
(5)

 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. Terenowym oddziałem spółki kieruje dyrektor powoływany przez zarząd spółki za zgodą 

[Rady Mediów Narodowych] <Krajowej Rady>] . 

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. [Rada Mediów Narodowych] <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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Art. 32. 

W celu realizacji zadań radiofonii i telewizji publicznej spółki mogą tworzyć, za zgodą [Rady 

Mediów Narodowych] <Krajowej Rady>, przedsiębiorców przewidzianych przepisami 

prawa. 

 

 

 

U S T A W A z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1595) 

 

Art. 4. 

1. Przychodami Spółki są wpływy z opłat za serwisy informacyjne przekazywane odbiorcom 

oraz wpływy pochodzące z innych źródeł. 

2. Spółka może prowadzić inną działalność gospodarczą, jeżeli nie pozostaje ona w 

sprzeczności z zadaniami określonymi w ustawie. 

3. Przychodami Spółki są także dotacje podmiotowe z budżetu państwa na dofinansowanie 

działalności bieżącej Spółki, związanej z realizacją celów, o których mowa w art. 1. 

4. Spółka składa do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

wniosek o udzielenie dotacji, wskazując szczegółowo zadania służące realizacji celów, o 

których mowa w art. 1, kwotę dotacji, o jaką wnosi Spółka, oraz szczegółowe 

uzasadnienie. 

5. Dotacja nie może przewyższać różnicy pomiędzy koniecznymi, rzeczywistymi kosztami 

poniesionymi przez Spółkę na realizację celów, o których mowa w art. 1, a przychodami z 

tego tytułu. 

6. Spółka jest obowiązana do: 

1)   prowadzenia odrębnej ewidencji dla działalności związanej z realizacją celów 

określonych w art. 1 oraz dla pozostałej działalności gospodarczej, w tym do 

prawidłowego przypisywania przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie 

stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod oraz 

2)   jasnego określenia w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), zasad prowadzenia 

odrębnej ewidencji oraz metod przypisywania kosztów i przychodów, o których mowa 

w pkt 1, oraz 
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3)   składania sprawozdań kwartalnych i rocznych z realizacji zadań objętych dotacją i 

wykorzystania dotacji. 

7. Spółka przedstawia ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego rozliczenie z otrzymanej dotacji. 

[7a. Sprawozdania, o których mowa w ust. 6 pkt 3, i rozliczenie, o którym mowa w ust. 7, 

udostępnia się także Radzie Mediów Narodowych.] 

8. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy tryb przyznawania i rozliczania dotacji, uwzględniając w szczególności 

rzeczywiste koszty ponoszone przez Spółkę na cele określone w art. 1 i zakres danych, 

które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji. 

 

Art. 6. 

1. Zmiana statutu Spółki następuje na wniosek lub za zgodą [Rady Mediów Narodowych] 

<ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego>. 

2. Statut Spółki określa część kapitału własnego tworzącego kapitał zakładowy oraz część 

kapitału własnego tworzącego kapitał zapasowy. 

 

Art. 7. 

1. Skarb Państwa zachowuje wszystkie akcje w Spółce. 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

4. Na Walnym Zgromadzeniu wszelkie prawa z akcji Spółki są wykonywane w taki sposób, 

aby nie zagrażało to zdolności Spółki do wykonywania zadań określonych w art. 1. 

[5. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć także członkowie Rady Mediów 

Narodowych.] 

6. (uchylony). 

7. W przypadku przeniesienia całego majątku spółki powstałej w wyniku komercjalizacji, 

zwanej dalej "spółką przejmowaną", na Spółkę osoby uprawnione do nieodpłatnego 

nabycia od Skarbu Państwa udziałów albo akcji spółki przejmowanej, w miejsce prawa do 

nieodpłatnego nabycia udziałów albo akcji spółki przejmowanej, mogą skorzystać z prawa 

do nieodpłatnego nabycia akcji objętych przez Skarb Państwa w wyniku przejęcia. 
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8. Do nieodpłatnego nabycia akcji, o którym mowa w ust. 7, stosuje się odpowiednio przepisy 

działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach 

pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 2170 oraz z 2019 r. poz. 492). 

9. Osobą uprawnioną do nieodpłatnego nabycia akcji, o którym mowa w ust. 7, jest 

pracownik spółki przejmowanej, który spełnia warunki określone w art. 2 pkt 5 ustawy z 

dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników i 

złożył oświadczenie o zamiarze nabycia akcji na podstawie art. 38 ust. 1 tej ustawy, albo 

jego spadkobierca, który złożył oświadczenie na podstawie art. 38c ust. 2 albo 3 tej 

ustawy. 

Art. 8. 

1. Zarząd Spółki liczy od 1 do 3 członków. 

2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje [Rada Mediów 

Narodowych] <Rada Nadzorcza>. 

3. (uchylony). 

Art. 9. 

1. Rada Nadzorcza, powoływana przez [Radę Mediów Narodowych] <Radę Nadzorczą> , 

liczy 3 członków. 

1a. (uchylony). 

2. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady. 

3. (uchylony). 

Art. 10. 

1. W Spółce działa Rada Programowa Polskiej Agencji Prasowej S.A. jako jej organ 

opiniodawczo-doradczy. [Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje Rada 

Mediów Narodowych.] 

2. Rada Programowa Polskiej Agencji Prasowej S.A., na wniosek organów Spółki lub z 

własnej inicjatywy, zajmuje stanowiska oraz wyraża opinie w sprawach realizacji zadań 

przez Spółkę i jej organy. 

3. Stanowiska i opinie, o których mowa w ust. 2, są przedmiotem obrad Zarządu Spółki. 

4. Szczegółowe zasady powoływania i odwoływania członków Rady Programowej Polskiej 

Agencji Prasowej S.A., liczbę jej członków oraz sposób i tryb realizacji zadań, o których 

mowa w ust. 2, określa statut Spółki. 
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