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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt przesłać 
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej na 36. posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 2021 r. ustawę  

o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji. 

 
 

Z poważaniem 
 
 (-) Elżbieta Witek 
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U S T AWA   

z dnia 11 sierpnia 2021 r. 

o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji  

Art. 1. W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 

r. poz. 805) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„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; 

7) dotychczasowy członek Krajowej Rady pełni swoje obowiązki do czasu 

objęcia stanowiska przez nowego członka Krajowej Rady.”; 

2) w art. 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

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

Rada Radiofonii i Telewizji.”; 

3) w art. 35: 

a) w ust. 2: 
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– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:  

„Koncesja dla spółki z bezpośrednim lub pośrednim udziałem 

kapitałowym osób zagranicznych może być udzielona, jeżeli:”, 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„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%;”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„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.”, 

c)  dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„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.”; 

4)  w art. 40a ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„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.”. 
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Art. 2. 1. Osoby zagraniczne oraz spółki zależne, o których mowa w art. 35 ust. 3 

ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, posiadające w dniu wejścia 

w życie niniejszej ustawy koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i 

telewizyjnych, dostosują swoją strukturę kapitałową oraz swoje umowy lub statuty do 

ograniczeń, o których mowa w art. 35 ust. 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy. 

2. Udziały lub akcje w spółce z bezpośrednim lub pośrednim udziałem osób 

zagranicznych, zbywane w związku z wykonaniem obowiązku dostosowania, o którym 

mowa w ust. 1, nie mogą być przejmowane w celu zbycia lub nabywane przez Skarb 

Państwa, spółkę realizującą misję publiczną w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 

grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 

735 oraz z 2021 r. poz. 159 i 255), państwową osobę prawną w rozumieniu art. 3 ust. 1–

3 tej ustawy oraz spółkę z bezpośrednim lub pośrednim udziałem Skarbu Państwa.  

3. Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa w ust. 2, 

jest nieważna. 

Art. 3. Koncesje udzielone podmiotom, o których mowa w art. 2, które wygasają 

w okresie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu zostają przedłużone 

na okres 7 miesięcy od dnia upływu terminu obowiązywania koncesji, a trwające w 

stosunku do tych podmiotów postępowania w przedmiocie udzielenia koncesji, o 

których mowa w art. 35a ustawy zmienianej w art. 1, ulegają zawieszeniu do dnia 

upływu 7 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z 

wyjątkiem art. 3, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

 

 

 MARSZAŁEK SEJMU 

 

 

 

 (-) Elżbieta Witek 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


