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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) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w art. 5 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

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

umyślne przestępstwo skarbowe. ”; 

2) w art. 6: 

a) w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„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 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.”, 

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„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.”, 

d)  ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

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

„3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe;”. 

Art. 2. W przypadku wystąpienia przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 

okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy, wyznacza klubom, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, 

14-dniowy termin na zgłaszanie kandydatów do Rady Mediów Narodowych. 

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