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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 24 lutego 2022 r. 

 

o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazwami obiektów przestrzeni 

publicznej oraz pomnikami 

 

(druk nr 644) 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805 oraz z 

2021 r. poz. 1676) 

Art.  25. 

[1. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji mogą tworzyć i rozpowszechniać wszystkimi 

dostępnymi sposobami programy dla odbiorców za granicą w języku polskim i w innych 

językach.] 

<1. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji: 

1) tworzą wszystkimi dostępnymi sposobami programy dla odbiorców za granicą w 

języku polskim; 

2) rozpowszechniają wszystkimi dostępnymi sposobami programy dla odbiorców za 

granicą w języku polskim; 

3) rozpowszechniają programy dla odbiorców za granicą w językach innych niż 

język polski oraz 

4) mogą tworzyć programy dla odbiorców za granicą w językach innych niż język 

polski.> 

1a. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji mogą tworzyć i dostarczać przez sieci 

telekomunikacyjne, w tym w systemach teleinformatycznych, audialne, audiowizualne i 

tekstowe usługi inne niż programy, w tym audiowizualne usługi medialne na żądanie, dla 

odbiorców za granicą w języku polskim i w innych językach. 

<1b. Zadania jednostek publicznej radiofonii i telewizji, o których mowa w ust. 1 pkt 4 

oraz ust. 1a, w zakresie tworzenia usług w językach innych niż język polski, mogą 

być realizowane przez podmioty trzecie na rzecz spółek, o których mowa w art. 26 

ust. 2 i 3.> 
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2. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji są obowiązane tworzyć i rozpowszechniać 

audycje oświatowe dla szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych. 

3. Audycje oświatowe powinny odpowiadać wymogom zawartym w szkolnych programach 

nauczania. 

4. Koszty tworzenia programów oraz audycji, o których mowa w ust. 1-2, są pokrywane z 

budżetu państwa [ w granicach określonych ustawą budżetową]. 

5. Zakres i sposób prowadzenia działalności przewidzianej w ust. 1-2 oraz zasady pokrywania 

jej kosztów są określane w formie porozumień zawieranych między ministrami 

właściwymi odpowiednio w sprawach zagranicznych i edukacji narodowej oraz 

jednostkami publicznej radiofonii i telewizji. 

 

 

 

USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192, 

1535 i 2105) 

[Art.  31b. 

Prezes Rady Ministrów w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może, po zasięgnięciu 

opinii właściwego ministra, przyznać, z rezerwy ogólnej budżetu państwa, środki finansowe, 

w formie dotacji celowej, z części budżetu państwa, której dysponentem jest Szef Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów, na sfinansowanie albo dofinansowanie: 

1) zadań z zakresu infrastruktury, w tym drogowej, cyfrowej lub komunalnej, 

2) działalności kulturalnej, w tym mającej na celu upamiętnianie i rozpowszechnianie tradycji 

narodowej i ochronę wartości historycznych, 

3) działań o charakterze społecznie użytecznym, w tym wspierających rozwój wspólnot i 

społeczności lokalnej 

- uwzględniając ważny interes państwa, ważny interes społeczny lub ważny interes publiczny.] 

 

Art.  31c. 

[W przypadkach określonych w art. 31a i art. 31b] <W przypadku określonym w art. 31a> 

stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535) w zakresie wysokości kwoty, 

do dysponowania którą jest upoważniony Prezes Rady Ministrów. 

 

http://lex.senat.pl/#/document/17569559?unitId=art(155)ust(2)&cm=DOCUMENT
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USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535 i 2490) 

 

Art.  11b. 

1. [Prezes Rady Ministrów, jeżeli jest to niezbędne ze względu na ochronę życia lub zdrowia 

ludzkiego albo ze względu na ważny interes społeczny lub ważny interes publiczny, może 

zlecać organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 

realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert.] <Prezes Rady 

Ministrów może zlecać organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym 

w art. 3 ust. 3 realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, 

w szczególności ze względu na ważny interes społeczny lub ważny interes publiczny.> 

Przepisy art. 43, art. 47 oraz art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych stosuje się odpowiednio. 

2. W przypadku gdy zadanie publiczne, o którym mowa w ust. 1, ma charakter inwestycyjny, 

łączna kwota środków przyznanych w kolejnych latach na dofinansowanie inwestycji, ze 

środków niepochodzących z budżetu Unii Europejskiej, nie może być wyższa niż 80% 

planowanej wartości kosztorysowej inwestycji. 

3.  Ograniczenia, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, w tym w odniesieniu do inwestycji o istotnym znaczeniu dla rozwoju 

regionu lub społeczności lokalnej lub dla ochrony obiektów o wyjątkowej wartości 

historycznej, kulturalnej lub artystycznej. 

http://lex.senat.pl/#/document/17569559?unitId=art(43)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17569559?unitId=art(47)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17569559?unitId=art(151)&cm=DOCUMENT

