
 Druk nr 605      
 Warszawa, 15 września 2020 r. 

SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

IX kadencja  

 

 

 Pani  

 Elżbieta Witek 

 Marszałek Sejmu 

 Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i na podstawie 

art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy: 

 - o zmianie ustawy o Radzie Mediów 

Narodowych. 

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy pana posła  Piotra Babinetza. 

 

 (-)  Waldemar Andzel;  (-)  Ryszard Bartosik;  (-)  Barbara Bartuś;  (-)  Joanna 

Borowiak;  (-)  Lidia Burzyńska;  (-)  Kazimierz Choma;  (-)  Zbigniew 

Dolata;  (-)  Przemysław Drabek;  (-)  Jan Duda;  (-)  Barbara Dziuk;  (-)  Jarosław 

Gonciarz;  (-)  Piotr Kaleta;  (-)  Henryk Kowalczyk;  (-)  Krzysztof Janusz 

Kozik;  (-)  Leonard Krasulski;  (-)  Marta Kubiak;  (-)  Jacek Kurzępa;  (-)  Joanna 

Lichocka;  (-)  Krzysztof Lipiec;  (-)  Marek Matuszewski;  (-)  Marcin 

Porzucek;  (-)  Sławomir Skwarek;  (-)  Marek Suski;  (-)  Krzysztof Szulowski;  (-)  Jan 

Warzecha;  (-)  Tomasz Zieliński. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Tłoczono z polecenia  Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 



projekt 

U S T AWA  

z dnia  

o zmianie ustawy o Radzie Mediów Narodowych 

 

 

Art. 1. W ustawie z dnia  22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz. U. poz. 

929): 

1) w art. 6: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„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 dnia wydania postanowienia 

w sprawie odwołania członka Rady.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a.  W przypadku stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Radzie, Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza termin na zgłoszenie kandydata nie później niż 14 

dni od dnia wydania postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w 

Radzie.”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. Przepisy ust. 3-5 stosuje się odpowiednio do przedstawienia kandydatów na jedno 

wolne miejsce w Radzie przeznaczone dla osoby powoływanej przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej.”; 

2) w art. 7 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

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

przestępstwo skarbowe;”. 

 



Art. 2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku wystąpienia, przed dniem wejścia w 

życie niniejszej ustawy, okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1, wyznacza klubom 

opozycyjnym 14-dniowy termin na zgłaszanie kandydata do Rady nie później niż 7 dni od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

Uzasadnienie 

 

Nowelizacja ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz.U. 

poz. 929) ma na celu uregulowanie zagadnień związanych z wygaśnięciem członkostwa w 

Radzie Mediów Narodowych przed upływem kadencji.  

Zgodnie z obowiązującym brzmieniem ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie 

Mediów Narodowych, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołuje dwóch członków Rady 

spośród kandydatów zgłoszonych przez kluby parlamentarne lub poselskie tworzone przez 

ugrupowania, których przedstawiciele nie wchodzą w skład Rady Ministrów. Kadencja członka 

Rady trwa 6 lat. Powołanie członka Rady przez Prezydenta następuje z uwzględnieniem zasad 

określonych w art. 6 ust. 2-7 ww. ustawy.  

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych przewiduje dwie 

instytucje prawne regulujące utratę członkostwa w Radzie przed upływem sześcioletniej 

kadencji. Jedną z nich jest odwołanie członka Rady przez Prezydenta, a drugą wygaśnięcie 

członkostwa w Radzie, stwierdzone przez Prezydenta, w sytuacjach wskazanych w art. 7 ust. 1 

ustawy.  

Analizując brzmienie art. 6 ustawy należy zauważyć, że ustawodawca związał 

procedurę poprzedzającą powołanie przez Prezydenta członka Rady spośród kandydatów 

zgłoszonych przez kluby opozycyjne z przypadkiem odwołania członka Rady (art. 6 ust. 2 zd. 

drugie). Celem niniejszej regulacji jest wprowadzenie procedury związanej z powołaniem 

przez Prezydenta członka Rady w przypadku wygaśnięcia członkostwa w Radzie, przed 

upływem kadencji, w przypadkach wskazanych w art. 7 ust. 1 ww. ustawy.  

Mając na uwadze powyższe, proponuje się dodanie, w art. 6 ustawy, regulacji 

umożliwiającej klubom opozycyjnym zgłoszenie swoich kandydatów także w sytuacji, gdy 



utrata członkostwa w Radzie nastąpiła w skutek wygaśnięcia członkostwa przed upływem 

kadencji.  

Zmiana w art. 7 ust. pkt 3 ma na celu zmianę brzmienia jednej z przesłanek wygaśnięcia 

członkostwa w Radzie Mediów Narodowych. Proponuje się, aby przesłankę, zgodnie z którą 

członkostwo w Radzie wygasa w przypadku „skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej” zastąpić poprawnym i stosowanym w przepisach 

prawa określeniem „skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe”. 

W art. 2 projektowanej ustawy zawarto przepis przejściowy, zgodnie z którym 

w przypadku wystąpienia, przed dniem wejścia w życie ustawy, okoliczności, o których mowa 

w art. 7 ust. 1, czyli okoliczności związanych z wygaśnięciem członkostwa w Radzie, 

Prezydent wyznaczy klubom opozycyjnym 14-dniowy termin na zgłoszenie kandydata 

do Rady nie później niż 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy. 

 

Proponuje się, by ustawa weszła w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.  

  

Projektowana ustawa nie będzie miała wpływu na sektor finansów publicznych, nie 

wpłynie również na sytuację małych i średnich przedsiębiorców.  

 

Projekt ustawy nie wymaga zasięgnięcia opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia 

z organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym Europejskim Bankiem Centralnym. 

 

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.  
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