
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 
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 11 sierpnia 2021 r. 

 

o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji 

 

(druk nr 482) 

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

 

Art. 7. 

[1. W skład Krajowej Rady wchodzi pięciu członków powoływanych: 2 przez Sejm, 1 przez 

Senat i 2 przez Prezydenta, spośród osób wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w 

zakresie środków społecznego przekazu.] 

<1. W skład Krajowej Rady wchodzi pięciu członków, powoływanych w następujący 

sposób: 

1) członków Krajowej Rady powołuje Prezydent RP za zgodą Sejmu i Senatu na 

wniosek Marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów; 

2) szczegółowy tryb zgłaszania kandydatów na członków Krajowej Rady określa 

uchwała Sejmu; 

3) uchwałę Sejmu o wyrażeniu zgody na powołanie członków Krajowej Rady 

Marszałek Sejmu przesyła niezwłocznie Marszałkowi Senatu; 

4) Senat podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powołanie członków 

Krajowej Rady w ciągu miesiąca od dnia przekazania Senatowi uchwały Sejmu, o 

której mowa w pkt 3. Niepodjęcie uchwały przez Senat w ciągu miesiąca oznacza 

wyrażenie zgody; 

5) jeżeli Senat odmawia wyrażenia zgody na powołanie członków Krajowej Rady, Sejm 

proponuje na stanowisko członka Krajowej Rady inną osobę. Przepisy ust. 1–4 

stosuje się odpowiednio; 

6) Prezydent RP powołuje członków Krajowej Rady wyłonionych w trybie ust. 1–5 w 

ciągu miesiąca od uchwały Senatu o wyrażeniu zgody na powołanie członków 

Krajowej Rady; 



- 2 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 
 

7) dotychczasowy członek Krajowej Rady pełni swoje obowiązki do czasu objęcia 

stanowiska przez nowego członka Krajowej Rady.> 

2.  (utracił moc). 

2a. (uchylony). 

2b. Przewodniczącego Krajowej Rady wybierają ze swojego grona i odwołują członkowie 

Krajowej Rady. 

3.  Krajowa Rada wybiera ze swego grona, na wniosek Przewodniczącego, zastępcę 

Przewodniczącego Krajowej Rady. 

4.  Kadencja członków Krajowej Rady trwa 6 lat, licząc od dnia powołania ostatniego 

członka. Członkowie Krajowej Rady pełnią swe funkcje do czasu powołania następców. 

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

6.  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; 

3a) złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, stwierdzonego 

prawomocnym orzeczeniem sądu; 

4) naruszenia przepisów ustawy stwierdzonego orzeczeniem Trybunału Stanu. 

7.  W przypadku odwołania członka lub jego śmierci przed upływem kadencji, właściwy 

organ powołuje nowego członka Krajowej Rady na okres do końca tej kadencji. 

 

Art. 27. 

1.  (uchylony). 

2.  (uchylony). 

[3. Członków zarządu, w tym prezesa zarządu, powołuje i odwołuje Rada Mediów 

Narodowych.] 

<3. Członków zarządu, w tym prezesa zarządu, powołuje i odwołuje Krajowa Rada 

Radiofonii i Telewizji.> 

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. 

5.  (uchylony). 
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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. 35. 

1.  Koncesja może być udzielona osobie fizycznej, posiadającej obywatelstwo polskie i stałe 

miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobie prawnej lub 

osobowej spółce handlowej, które mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2.  [Koncesja dla spółki z udziałem osób zagranicznych może być udzielona, jeżeli:] 

   <Koncesja dla spółki z bezpośrednim lub pośrednim udziałem kapitałowym osób 

zagranicznych może być udzielona, jeżeli:> 

[1) udział kapitałowy osób zagranicznych w spółce lub udział osób zagranicznych w kapitale 

zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, a w przypadku 

prostej spółki akcyjnej – w ogólnej liczbie akcji tej spółki, nie przekracza 49%;] 

<1) bezpośredni lub pośredni udział kapitałowy osób zagranicznych w spółce lub 

bezpośredni lub pośredni udział osób zagranicznych w kapitale zakładowym spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, a w przypadku prostej spółki 

akcyjnej – w ogólnej liczbie akcji tej spółki, nie przekracza 49%;> 

2) umowa lub statut spółki przewidują, że: 

a) osobami uprawnionymi do reprezentowania lub prowadzenia spraw spółki albo członkami 

zarządu spółki będą w większości osoby posiadające obywatelstwo polskie i stałe miejsce 

zamieszkania w Polsce, 

b) w zgromadzeniu wspólników lub w walnym zgromadzeniu udział głosów osób 

zagranicznych i spółek zależnych, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, od osób 

zagranicznych nie może przekroczyć 49%, 

c) osoby zagraniczne nie mogą dysponować bezpośrednio lub pośrednio większością 

przekraczającą 49% głosów w osobowej spółce handlowej, 
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d)  członkami rady nadzorczej spółki będą w większości osoby posiadające obywatelstwo 

polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce. 

[3. Koncesja może być również udzielona: 

1) osobie zagranicznej lub 

2) spółce zależnej, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, od osoby zagranicznej 

–   których siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego - bez stosowania ograniczeń zawartych w ust. 2.] 

<3. Koncesja może być również udzielona osobie zagranicznej, której siedziba lub stałe 

miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, pod warunkiem, że osoba taka nie jest zależna, w rozumieniu 

Kodeksu spółek handlowych, od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce 

zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego.> 

<4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, osoby zagraniczne, których siedziba 

lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego i niebędące osobami zależnymi, w rozumieniu Kodeksu 

spółek handlowych, od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce 

zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, są traktowane jak podmioty polskie. 

Zastosowanie przepisów ust. 1–3 nie może prowadzić do dyskryminacji podmiotów 

polskich w stosunku do osób zagranicznych.> 

 

Art. 40a. 

1.  Nabycie lub objęcie udziałów albo akcji, bądź nabycie prawa z udziałów lub akcji przez 

osobę zagraniczną w spółce, która posiada koncesję na rozpowszechnianie programu, 

wymaga zezwolenia Przewodniczącego Krajowej Rady, do którego stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 33 ust. 3, art. 35 ust. 2, art. 36 ust. 2 oraz art. 38. 

2.  Czynność, o której mowa w ust. 1, dokonaną przez podmiot, w stosunku do którego osoba 

zagraniczna jest podmiotem dominującym, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, 

uważa się za czynność dokonaną przez podmiot dominujący. 

3.  Przewodniczący Krajowej Rady wydaje i cofa zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, na 

podstawie uchwały Krajowej Rady. 

4.  Czynności, o których mowa w ust. 1, dokonane bez zezwolenia są nieważne. 
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[5. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się do osób zagranicznych lub spółek zależnych, 

w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, do osób zagranicznych, których siedziby lub 

miejsce zamieszkania znajdują się w państwach będących członkami Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego.] 

<5. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się do osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe 

miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, pod warunkiem, że osoba taka nie jest zależna, w rozumieniu 

Kodeksu spółek handlowych, od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce 

zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego.> 


