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I.

Media narodowe

Pojęcie mediów narodowych nie doczekało się do tej pory ustawowej definicji. Definicja
ta jest jednak w sposób pośredni wywodzona z zakresu podmiotowego kompetencji Rady
Mediów Narodowych, obejmującego powoływanie i odwoływanie składów osobowych
organów jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej, a także
realizację innych uprawnień określonych w zakresie dotyczącym spółek publicznej radiofonii
i telewizji oraz PAP S.A. Pojęcie mediów narodowych obejmuje więc w istocie wszystkie
spółki publicznej radiofonii i telewizji oraz Polską Agencję Prasową S.A.
Zadania tych mediów zostały wyszczególnione w art. 21 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r.
o radiofonii i telewizji (Dz. U z 2016 r. poz. 639, 929) oraz w art. 1 ustawy dnia 31 lipca 1997
r. o Polskiej Agencji Prasowej (Dz. U. z dnia 15 września 1997 r., z późn zm.). Art. 21 ust. 1
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ustawy o radiofonii i telewizji nakłada na media publiczne obowiązek realizacji oferty
adresowanej do całego społeczeństwa poprzez zróżnicowane programy i inne usługi w
zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się
pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem, niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką
jakością i integralnością przekazu.
Ustawa wskazuje źródła środków finansowych na realizację tych celów. Art. 31 ust. 1
ustawy o radiofonii i telewizji stanowi, że przychodami jednostek publicznej radiofonii i
telewizji są wpływy pochodzące z opłat abonamentowych, odsetek za zwłokę w ich
uiszczaniu oraz kar za używanie niezarejestrowanych odbiorników radiofonicznych i
telewizyjnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach
abonamentowych, z zastrzeżeniem przepisu art. 8 ust. 1 tej ustawy, z obrotu prawami do
audycji, z reklam i audycji sponsorowanych oraz z innych źródeł. Zgodnie z ust. 2
przychodami spółek mogą być również dotacje z budżetu państwa.
Z kolei w ustawie z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej normuje się, że
Polska Agencja Prasowa, mająca charakter publicznej agencji prasowej, uzyskuje i przekazuje
odbiorcom rzetelne, obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i z zagranicy. Mimo, że
PAP S.A., podobnie jak publiczna radiofonia i telewizja, realizuje w istocie działania misyjne,
to ustawodawca w sposób odmienny uregulował sposób finansowania jej działalności.
Przychodami PAP S.A. są wpływy z opłat za serwisy informacyjne przekazywane odbiorcom
oraz wpływy pochodzące z innych źródeł. Przychodami PAP S.A. mogą być także dochody z
działalności gospodarczej oraz dotacje podmiotowe z budżetu państwa na dofinansowanie
działalności bieżącej związanej z realizacją celów.
W państwie demokratycznym, jakim jest Polska, ład medialny powinien opierać się na
silnych i niezależnych od bieżącej polityki mediach narodowych, czyli mediach publicznych,
będących we własności narodu. Istnienie silnych i niezależnych mediów publicznych jest
także fundamentem budowania wspólnoty narodowej. W przeciwieństwie do mediów
komercyjnych, których głównym celem działalności jest zysk, głównym, a w zasadzie
jedynym celem nadawców publicznych jest przekazywanie całemu społeczeństwu rzetelnych
informacji oraz – poprzez starannie dobraną ofertę programową – tworzenie wspólnoty
języka, idei i wartości.

II.

Sytuacja mediów publicznych za rządów PO-PSL

Sytuacja mediów publicznych, jaka została odziedziczona po ośmioletnich rządach koalicji
PO-PSL, była bardzo trudna. W wyniku celowej działalności polityków Platformy
Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego rozmontowano system pobierania opłat
abonamentowych. Stosunek polityków rządzącej koalicji do mediów publicznych najlepiej
ilustruje wypowiedź z listopada 2007 r. lidera PO Donalda Tuska:
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„Chcemy zlikwidować skandaliczną daninę, jaką jest abonament”, a następnie: „Nie ma
złudzeń – media publiczne mają swojego właściciela, a jest nim państwo. Więc trzeba je
przede wszystkim maksymalnie osłabić, żeby nie były wymarzonym łupem dla rządzącej
ekipy”
( „Dziennik” 5 listopada 2007 r.).
Zapowiedź likwidacji opłaty abonamentowej przyniosła drastyczny spadek wpływów z
tego tytułu, co przyczyniło się do dalszej komercjalizacji oferty programowej TVP S.A.

Komercjalizacja oferty programowej w mniejszym stopniu dotknęła publicznych
nadawców radiowych, jednakże także oni zmuszeni zostali do zintensyfikowania działań w
celu pozyskiwaniu reklamodawców, ograniczając jednocześnie wydatki w sferze realizacji
misji publicznej. Próby „maksymalnego osłabienia” i „wyrwania zębów Krajowej Radzie”, o
czym mówił Donald Tusk we wspomnianym wywiadzie, były działalnością na szkodę
mediów publicznych. Istniejący pod koniec 2015 r. system funkcjonowania mediów
publicznych oraz PAP S.A. charakteryzował się daleko idącymi wadami, które należało
wyeliminować, żeby zapewnić realizację przez nie misji publicznej.

III.

Istota nowo powstających mediów narodowych zawarta w projekcie
tzw. dużej ustawie medialnej

Od lat w debacie publicznej podnoszono problem narastającego kryzysu państwa oraz
osłabiania jego instytucji. Jednym z podstawowych celów władzy, jaka ukonstytuowała się w
wyniku wyborów w 2015 r., stało się zapobieżenie wycofywania się państwa z
odpowiedzialności z tytułu pełnienia przez nie jego podstawowych obowiązków. Istotnym
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elementem sanacji instytucji państwowych miało stać się przywrócenie znaczenia
podupadającym mediom publicznym.
Na mocy nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji z dnia 30 grudnia 2015 r. (tzw. mała
ustawa medialna) ustawodawca odebrał uprawnienia do powoływania składów osobowych
organów spółek publicznej radiofonii i telewizji Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji i
przekazał je Ministrowi Skarbu Państwa. Był to stan wprawdzie ułomny, ponieważ uzależnił
te spółki bezpośrednio od rządu, ale z założenia tymczasowy, ponieważ miał obowiązywać
tylko do dnia 30 czerwca 2016 r. Wejście w życie tzw. małej ustawy medialnej stanowiło
pierwszy krok w kierunku głębokiej reformy mediów publicznych. Następnym krokiem stała
się ustawa o Radzie Mediów Narodowych z dnia 22 czerwca 2016 r., która odsunęła rząd od
wpływu na obsadę władz spółek mediów publicznych.
Rada Mediów Narodowych jest organem powołanym na 6-letnią kadencję. Opozycja
sejmowa ma gwarantowane ustawowo dwa miejsca w 5-osobowym składzie Rady Mediów
Narodowych. To pierwsze takie rozwiązanie w historii.
Stan prawny przed wejściem w życie ustawy o Radzie Mediów Narodowych nie sprzyjał
współdziałaniu ze sobą poszczególnych spółek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej
Agencji Prasowej S.A., czego konsekwencją było niejednokrotne marnowanie sił i środków
na dublowanie różnych inicjatyw, a nawet współpraca z konkurencyjnymi mediami
komercyjnymi. Rada Mediów Narodowych może i powinna spełniać tu rolę inspirującą
współdziałanie mediów narodowych.
W celu przeprowadzenia kompleksowej reformy mediów publicznych oraz Polskiej
Agencji Prasowej S.A. został skierowany do Sejmu w kwietniu 2016 r. poselski projekt
ustawy o mediach narodowych (tzw. duża ustawa medialna). Projekt zakładał powołanie
Rady Mediów Narodowych, jako ciała niezależnego od aktualnej większości parlamentarnej i
Prezydenta. Po raz pierwszy w historii mediów publicznych w Polsce przewidziano
powołanie w skład organu zarządzającego mediami publicznymi przedstawicieli
największych klubów opozycyjnych. Projekt zakładał kompleksową reformę mediów,
polegającą na zmianie formy prawnej jednostek publicznej radiofonii i telewizji i PAP S.A.,
ze spółek akcyjnych na instytucje mediów narodowych, będące państwowymi osobami
prawnymi. Zgodnie z założeniami projektu instytucje mediów narodowych miały być
kierowane przez dyrektorów zarządzających, powoływanych przez Radę Mediów
Narodowych. Gwarancją niezależności dyrektorów zarządzających miało być wprowadzenie
zasady, że są oni powoływani na 2-letnie kadencje, po przeprowadzeniu konkursu. Możliwość
odwołania dyrektorów zarządzających przed upływem kadencji została ograniczona do
przypadków wymienionych w ustawie. Zgodnie z założeniami projektu, Rada Mediów
Narodowych miała być także instytucją zajmującą się zarządzaniem Funduszem Mediów
Narodowych oraz rozdzielaniem środków uzyskiwanych z poboru składki audiowizualnej. Do
kompetencji Rady Mediów Narodowych miało należeć także m.in. rozpatrywanie skarg na
działalność mediów narodowych w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
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Projekt ustawy o mediach narodowych nie został ostatecznie uchwalony przez Parlament.
Kompleksowa reforma mediów publicznych i PAP S.A. została odłożona w czasie. Odłożenie
dużej reformy mediów nie przekreśliło przeprowadzenia zmian w węższym zakresie. Było to
niezbędne z uwagi na sytuację mediów narodowych oraz epizodyczny charakter tzw. małej
ustawy medialnej. W rezultacie do prac w Parlamencie skierowano projekt ustawy o Radzie
Mediów Narodowych, który został uchwalony w dniu 22 czerwca 2016 r.

IV.

Rada Mediów Narodowych jako pierwszy krok w kierunku utworzenia
mediów narodowych

Rada Mediów Narodowych została utworzona ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie
Mediów Narodowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 929).
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o Radzie Mediów Narodowych w skład Rady wchodzi
pięciu członków, z których trzech wybiera Sejm, a dwóch powołuje Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 6 ust. 1 ustawy o Radzie Mediów Narodowych stanowi, że
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołuje członków Rady spośród kandydatów
zgłoszonych przez kluby parlamentarne lub poselskie tworzone przez ugrupowania, których
przedstawiciele nie wchodzą w skład Rady Ministrów (kluby opozycyjne).
Art. 2 ust. 1 ustawy o Radzie Mediów Narodowych wskazuje, że Rada jest organem
właściwym w sprawach powoływania i odwoływania składów osobowych organów jednostek
publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A. oraz w innych sprawach
określonych w ustawie. Do najważniejszych kompetencji Rady, poza powoływaniem składów
osobowych organów jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji
Prasowej S.A., należy wnioskowanie do walnego zgromadzenia o zmianę statutów lub
wyrażanie zgody na zmianę statutów spółek publicznej radiofonii i telewizji (art. 29 ust. 1b
ustawy o radiofonii i telewizji) oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A. (art. 6 ust. 1 ustawy
Polskiej Agencji Prasowej), wyrażanie zgody na powoływanie dyrektorów oddziałów
terenowych Telewizji Polskiej S.A. (art. 30 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji) oraz
wyrażanie zgody na tworzenie przez spółki publicznej radiofonii i telewizji przedsiębiorców
przewidzianych przepisami prawa (art. 32 ustawy o radiofonii i telewizji).
W celu realizacji ustawowych kompetencji Rada Mediów Narodowych została
wyposażona w daleko idące uprawnienia kontrolne. Rada jest uprawniona do wglądu w
sprawy spółki, uzyskując w tym zakresie takie same uprawnienia jakie posiadają rady
nadzorcze (art. 12 ustawy o Radzie Mediów Narodowych). Członkowie Rady mają prawo
uczestniczyć w walnych zgromadzeniach spółek (art. 29 ust. 1a ustawy o radiofonii i
telewizji, art. 7 ust. 5 ustawy o Polskiej Agencji Prasowej).
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V.

Działania Rady Mediów Narodowych w 2016 r.

Po wejściu w życie ustawy o Radzie Mediów Narodowych Sejm w dniu 22 lipca 2016 r.
wybrał Krzysztofa Czabańskiego, Elżbietę Kruk i Joannę Lichocką, a Prezydent w dniu 26
lipca 2016 r. powołał Juliusza Brauna i Grzegorza Podżornego na Członków Rady.
Ukonstytuowanie się Rady Mediów Narodowych miało miejsce podczas inauguracyjnego
posiedzenia w dniu 1 sierpnia 2016 r., podczas, którego doszło do powołania Krzysztofa
Czabańskiego na stanowisko Przewodniczącego. Na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2016 r.
został uchwalony Regulamin Rady Mediów Narodowych.
Działania podejmowane przez Radę w 2016 r. w zakresie realizacji jej ustawowych zadań
można podzielić na następujące kategorie: zapoznanie się z bieżąca sytuacją TVP S.A.,
Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A., przeprowadzenie konkursu na
stanowisko Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej S.A. i rozpoczęcie konkursu na stanowisko
Prezesa Zarządu Polskiego Radia S.A., zmiany statutów spółek publicznej radiofonii i
telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A., zmiany kadrowe w Zarządzie Polskiej Agencji
Prasowej S.A., zmiany kadrowe w Zarządzie Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w
Szczecinie „PR Szczecin” S.A.
Na posiedzeniu Rady Mediów Narodowych w dniu 2 sierpnia 2016 r. doszło do
wysłuchania przedstawicieli zarządów i rad nadzorczych najważniejszych spółek mediów
narodowych – Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej
S.A. Podczas spotkania omówiono sytuację tych spółek. Konkluzje z tych rozmów to:
przerost zatrudnienia w Telewizji Polskiej S.A. i Polskim Radiu S.A., pogarszanie się
wskaźników słuchalności Programu Pierwszego Polskiego Radia S.A., malejący zasięg
serwisów PAP S.A. i niestabilna sytuacja finansowa Telewizji Polskiej S.A.

V.1. Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej S.A.
Jak już zostało wyżej wspomniane, sytuacja powstała w związku z wejściem w życie
ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji z dnia 30 grudnia 2015 r. miała z założenia
charakter tymczasowy. Zgodnie z przepisami tzw. małej ustawy medialnej kompetencje w
zakresie powoływania zarządów spółek publicznej radiofonii i telewizji uzyskał Minister
Skarbu Państwa, który powołał w dniu 8 stycznia 2016 r. nowe zarządy Telewizji Polskiej
S.A. i Polskiego Rada S.A.
Mając powyższe na uwadze, Rada Mediów Narodowych podjęła w dniu 2 sierpnia 2016 r.
uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu TVP S.A. oraz o
odwołaniu Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej S.A. ze skutkiem na dzień rozstrzygnięcia tego
konkursu. Na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2016 r. Rada Mediów Narodowych podjęła
uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Telewizji
Polskiej S.A. oraz uchwałę w sprawie określenia liczby członków zarządu Telewizji Polskiej
S.A., określając, że Zarząd jest jednoosobowy i składa się z Prezesa Zarządu. Konsekwencją
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przyjęcia regulaminu konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu było zamieszczenie w dniu 31
sierpnia 2016 r. ogłoszeń o konkursie, określających termin składania zgłoszeń. Udział w
konkursie zgłosiło 24 kandydatów. Na posiedzeniu w dniu 21 września 2016 r. dokonano
otwarcia zgłoszeń oraz podjęto uchwały w sprawie wskazania kandydatów dopuszczonych do
drugiego etapu postępowania w konkursie oraz w sprawie wskazania kandydatów
dopuszczonych do trzeciego etapu. Na posiedzeniu w dniu 12 października 2016 r. Rada
Mediów Narodowych rozstrzygnęła konkurs i zdecydowała, że zwyciężył w nim Jacek
Kurski. Uchyliła jednocześnie swą poprzednią uchwałę w sprawie określenia liczby członków
zarządu Telewizji Polskiej S.A. i podjęła nową uchwałą w tym zakresie określając, że Zarząd
Telewizji Polskiej S.A. jest dwuosobowy i składa się z Prezesa i Członka Zarządu. Na
posiedzeniu w dniu 12 października 2016 r. Rada Mediów Narodowych podjęła uchwałę o
powołaniu Jacka Kurskiego na stanowisko Prezesa Zarządu TVP S.A. oraz uchwałę o
powołaniu Macieja Staneckiego na stanowisko Członka Zarządu Telewizji Polskiej S.A.
Warto zaznaczyć, że Rada Mediów Narodowych nie jest wprawdzie zobligowana ustawowo
do przeprowadzania konkursów, jednakże postanowiono je przeprowadzać w imię pluralizmu,
demokracji oraz otwartości - przebieg rozmów kwalifikacyjnych był transmitowany za
pośrednictwem Telewizji Sejmowej i każdy mógł się z nimi zapoznać „na żywo” w
Internecie.

V.2. Wyrażenie zgody na uchwalenie nowych statutów spółek publicznej
radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A.
Rada Mediów Narodowych na posiedzeniu w dniu 6 października 2016 r. podjęła, na
wniosek Ministra Skarbu Państwa, uchwały o wyrażeniu zgody na uchwalenie nowych
statutów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A., Polskiej Agencji Prasowej S.A. oraz
spółek radiofonii regionalnej. Podjęcie stosownych uchwał zostało poprzedzone zaproszeniem
na posiedzenie Rady Mediów Narodowych przedstawicieli Ministerstwa Skarbu Państwa.
Podczas spotkania Rada przedstawiła własne propozycje, które zostały uwzględnione w
statutach przyjętych przez walne zgromadzenia.

V.3. Zmiany kadrowe w Polskiej Agencji Prasowej S.A.
Zmiany kadrowe w Polskiej Agencji Prasowej S.A. polegały na podjęciu w dniu 6
października 2016 r. uchwał o odwołaniu dotychczasowych członków Zarządu PAP S.A –
Lidii Sobańskiej i Arkadiusza Szymanka, w związku z zakończeniem ich kadencji. Na
posiedzeniu w dniu 6 października 2016 r. Rada Mediów Narodowych powołała Artura
Dmochowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Polskiej Agencji Prasowej S.A. Rada
zdecydowała nie przeprowadzać konkursu na to stanowisko mając na uwadze dotychczasową
ocenę działalności Artura Dmochowskiego, jako Prezesa Zarządu, a także okoliczność, że
Artur Dmochowski został powołany na to stanowisko w wyniku konkursu rozstrzygniętego
kilka miesięcy wcześniej, tj. w dniu 28 kwietniu 2016 r. przez Radę Nadzorczą PAP S.A.
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V.4. Zmiany kadrowe w Polskim Radiu – Regionalnej Rozgłośni w Szczecinie
„PR Szczecin” S.A.
W związku z napływającymi informacjami o konflikcie między Prezesem Zarządu a Radą
Nadzorczą i załogą rozgłośni, Rada Mediów Narodowych zaprosiła na posiedzenie w dniu 6
października 2016 r. Prezesa Zarządu Adama Rudawskiego oraz Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Pawła Bakuna. Rada Mediów Narodowych zapoznała z ich wyjaśnieniami. Mając
na uwadze złożone przez nich wyjaśnienia oraz podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały o
zawieszeniu Prezesa Zarządu, Rada Mediów Narodowych na posiedzeniu w dniu 12
października 2016 r. odwołała Adama Rudawskiego ze stanowiska. W tym samym dniu Rada
Mediów Narodowych podjęła uchwałę o określeniu liczby członków Zarządu, stanowiąc, że
jest on jednoosobowy i składa się z Prezesa Zarządu oraz uchwałę o powołaniu na stanowisko
Prezesa Zarządu Artura Kubaja.

V.5. Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Polskiego Radia oraz inne zmiany
kadrowe w Polskim Radiu S.A.
Rada Mediów Narodowych zdecydowała ogłosić konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu
Polskiego Radia S.A. Uchwała została podjęta na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2016 r. W
tym samym dniu Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu na
stanowisko Prezesa Zarządu Polskiego Radia S.A. Rozstrzygnięcie konkursu na to stanowisko
nastąpiło w marcu 2017 r., a zatem nie wchodzi w zakres niniejszej Informacji.
Także 29 listopada 2016 r. powołano nowego członka Rady Nadzorczej Polskiego Radia
S.A. Andrzeja Rogoyskiego, który zastąpił na tym stanowisku Artura Kubaja, (rezygnacja w
związku z objęciem stanowiska Prezesa Zarządu Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w
Szczecinie „PR Szczecin” S.A.).

V.6. Wyrażanie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółek publicznej
radiofonii i telewizji
W dniu 28 grudnia 2016 r., w trybie głosowania korespondencyjnego, Rada Mediów
Narodowych podjęła uchwały o wyrażeniu zgody na zmianę statutów Telewizji Polskiej S.A.,
Polskiego Radia S.A. oraz Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Krakowie – Radio
Kraków S.A. poprzez podwyższenie kapitału zakładowego.
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VI.

Koszty działalności Rady Mediów Narodowych

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych,
koszty funkcjonowania Rady obejmujące wydatki na pokrycie świadczeń przysługujących
członkom Rady oraz koszty związane z obsługą administracyjno-biurową są pokrywane z
budżetu państwa ze środków, których dysponentem jest Szef Kancelarii Sejmu.
Obsługę sekretariatu Rady Mediów Narodowych stanowi dwóch pracowników Kancelarii
Sejmu zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin.
W 2016 r. koszty funkcjonowania Rady Mediów Narodowych kształtowały się w sposób
następujący:
- ogłoszenia 66 107,81 PLN
- artykuły spożywcze 1 502,50 PLN
- koszty podróży 6 347,56 PLN
- umowy zlecenia 12 000,00 PL
- wynagrodzenia netto członków RMN 80 489,48 PLN
- pochodne od wynagrodzeń członków RMN 50 269,37 PLN
- wynagrodzenia netto pracowników Kancelarii Sejmu 41 975,99 PLN
- pochodne od wynagrodzeń pracowników Kancelarii Sejmu 20 131,45 PLN
- czynsz za lokal 43 869,34 PLN
Załącznik:
Uchwały Rady Mediów Narodowych.
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UCHWALA NR

112016

RADY MEDIoW NARODOWYCH
z dnia 2 sierpnir 2016

n

w sprawie odwolania Prezesa Z*zqiluTelcwizji Polrkiej S.A.

Na podstawie art. 2 ust.

I

ustawy z dnia 22 czsrwca 2016 r. o Radzie Medidw Narodowych

(Dz. U. z 2016 r. poz. 929) w zol. z

erlt.

27 ust. 3 ustawy o radiofonii

i

telewizji (Dz. U.

22016 r. poz. 639,443 i 929) uchwala sig, co nastgpuje:

$1.
Odwoluje sig Pana Jacka Kurskiego ze stanowiska Prezesa Z,anqdu Telewizji Polskiej S.A. z

dniem rozstrzygnigcia konkursu na stanowisko Prezesa Z,arzqdu Telewizji Polskiej S.A.,
jednakze nie poZniej niz do dnia

l5 paidziemika20l6 r.

$2.
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.

Przewodnicz4cy Rady Medi6w Narodowych:

Medi6w Narodowych:

El2bieta Kruk

Joanna Liphockzi

/
I'
L IL L(
...'.tr....'
t

rl

Grzegorz Podzorny

f'aX'0.{.nrt7

I

/

UCHWALA NR 2N0l6
RADY MEDIoW NARODOWYCH
z dnie

.......0...f1*lfidg..

2016

r.

w sprrwie ogfoszenie LooLu"ru nr stenowisko
Prczesa

Na podstawie art. 2 ust.

Z*zqllu Telewizji Polskiej S.A.

I i 2 ustalvy z dnia 22 cz*lrwca 2016 r. o Radzie Medi6w

Narodowych (Dz. U. z 2016 r.Wz,.929) w mr. z art.27 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji
(Dz. U. 22016

lryz.

639,

U3 i

929) uchwala sig, co nastgpuje:

$1.
Rada Medi6w Narodowych zarzqdza ogloszenie konkursu na stanowisko Prezesa Zan4du

Telewizji Polskiej S.A., kt6rego rozstrzygnigcie nastqpi nie pomiej niz do dnia
pazdziemika2016 r.

$2.
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

Przewodniczqcy Rady Medi6w Narodowych:

ELT',
t)7.r---El2bieta Kruk

-,
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UCHWALA NR 312016
RADY MEDIOW NARODOWYCH
z dnia 29 sietpnlr 2016

r.

w sprewie przyjgcie Regulaminu Rady Medi6w Narodowych

l

Dzialaj4c na podstawie art. l ust. 4 ustawy z dnia 22 czsrwca 2016 r. o Radzie Medi6w
Narodowych (Dz. U.22016 r. poz. 929) Rada Medi6w Narodowych:

sl.
Przyjmuje Regulamin Rady Medi6w Narodolvych.

$2.
Regulamin Rady Medi6w Narodowych stanowi zalqcznrk do niniejszej uchwaly.

$3.
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

Przewodnicz4cy Rady Medi6w Narodowych

El2bieta Kruk:

UCHWALA NR 412016
RAIIY MEDIOW NARODOWYCH
z

dnir 29 sierpnia 2016 r.

w sprrwie przVjqcie Reguleminu konkursu na stenowiskr Prezesa TnruqdaTelcwizji
Polskiej S.A.
Dzialaj1c na podstawie art. 2 ustaury z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Medi6w
Narodowych (Dz. U.22016 r. poz. 929) w zw. zart,27 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992
r, o radiofonii i telewizji (Dz. U. 22016 r.poz. 639,zp6in.zm.) Rada Medi6w Narodowych:
$

l.

Przyjmuje Regulamin konkursu na stanowiska PreznsZaz4du Telewizji Polskiej S.A.

$2.
Regulamin konkursu na stanowisko Prezesa T.rrrz4du Telewizji Polskiej S.A. stanowi
zzlqczrik do niniejszej uchwaly.

$3.
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia
Medi6w Narodowych

Przewodnicz4cy

Medi6w Narodowych
usz Braun:

\l-

\*r'

I

\,
GrzegorzPod2orny: ,t

.

..'

?.:,hz^..

f"

-.

i^r

.. .. l.-r]i.'?

i:
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UCHWALA NR 512016
RADY MEDIOW NARODOWYCH
z dnia 29 sierpnia 2015

r.

w sprawie okreSlenie liczby Cdonk6w Tarzqilu Telouizji Polskiej S.A.
Dzialajec na podstawie art. 2 ustawy z dnia 22 czervrca 2016
Narodowych (Dz. U.22016 r.poz.929) Rada Medi6w Narodowych:

r. o

Radzie Medi6w

$r.
Okresla sig, 2e Zan4d Telewizji Polskiej S.A. jest jednoosobowy
Zarz4du.

i

sklada sig

z

Prezesa

$2.
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem rozstrzygnigcia konkursu na stanowisko Prezesa Zarzqdl
Telewizji Polskiej S.A., zgodnie z uchwalq nr 4 z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Medi6w Narodowych

Narodowych

Elzbieta Kruk:

ucHwALA NR 6.J 2016
RADY unot6w NARoDowycH
z dnle

14 t"orsnir 2016 r.

w sprewie wskurnia krndydet6w dopuszczonych do drugiego etepu postgpowenie w
konkursie na stenowisko PrezesaZtrzqllu Telewlzji PolskleJ Sp6lka Akcyjna z siedzibq
w Werszawle
Dzialajqc na podstawie art. 2 ust. I ustawy z dnia 22 czewtca 2016 r. o Radzie Medi6w
Narodowych (Dz.U. 22016 r.Wz,.929) w zlv. z $ 7 ust. 3 Regulaminu konkursu na stanowisko
Prezesa zarzqdu Telewizji Polskiej s.A., Rada Medi6w Nancdowych:

sl.
Wskazuje, Le do drugrego etapu postglowania w konkursie na stanowisko prezesa Zarzqdu
Telewi.zji Polskiej Spolka Akcyjna z siedzibq w Warszawie zostali dopuszczeni nastqruj4cy
kandydaci:

l)

Braun Crnegorz

2) Ceranowski Ikmil
3) Czajkowski Bogdan
4) Fularz Adam
5) K@zierzawski Adam
6) Kozicki Andrzej
7) Kurski Jacek
8) Maciejowski Maciej
9) Mazur Marcin
l0)Mqdnycki Btahej
I l) Miklasz Wieslaw Andrzej
l2) Osiiski Sylwester
Raczynska-Weinsberg Malgorzata
I 4) Romaszewska-Guzy Agnieszka
I 3)
I 5)

Skowrofiski Krzysztof

16) Srzednicki Dariusz Marek

l7)Walo Pawel
l8)Zablocki Stanislaw

$2.

wskazuje, ze w drugil etapie postqrowania w konkursie na stanowisko prezesa
zarzqdu
Telewizji Polskiej Spolka Akcyjna z siedzibqw war,szawie, z powodu niespelnienia
wymogow
koniecznych, okre6lonych w $ 3 i 4 Regulaminu konkursu na stanowislo prezes
a Zarz4du
Tel ewizj i Polskiej s.A., nie bqd4 rozpatrywane zg)oszuianastQlruiqcych
kandydat6w :

l)

2)
3)
4)
5)

Barelkowski piotr
ByczykKarol
Pasifrski Piotr
Solowiow Witold
Strzalkowski Marek

$3.
Uchw&wchodzi w i.1rcie z daiemeodjede"

Przcwodniczqpy Rrdy Medi6w

Namewych

Kranztof

.kVlv
donlbwic

Mcdi6w Narcdowych

Julitrsz Brrrm

{5

H"
Gnr,,gorzPodinrny

\.6_-*--

ucHwALA NR I..t zoto

RADY MEDIOW NAROTX)WYCH
z dnb&/i.wrzeSnia

2016

r.

w sprawie wskazania kendydat6w dopuszczonych do trzeciego
etepu postgpowania w
konkursie na stenowisko PrezestZarzqduTetewizii Polskiej
Sprflka Akcyjna z siedzibq
w Warszawie
D-zialaj4c na podstawie art.2 ust. I ustawy z dnia 22
czenryca 2o16 r. o Radzie Medi6w
Narodowych (Dz'U' zz!!0t.rya.929)w zw. z 8 ust. 3
Regulaminu konkursu na stanowisko
$
Prezesa zarzqduTelewizji polskiej S.A., Rada Meaio*
Narfrowvch:

sl.
Wskazuje, 2e do trzeciego etapu postqlowania w konkursie
na stanowisko Prezesa Zarzqdu
Telewizji Polskiej Sp6lka Akcyjna z siedzib4 w warszawie
zostali dopuszczeni nastqpujqcy
kandydaci:

l)

Czajkowski Bogdan

2) Kurski Jacek
3) Romaszewska-Guzy Agnieszka
4) Skowroriski Krzvsztof
$2.
wskazuje, 2e w tnecil elpie postQpowania w konkursie
na stanowisko prezesa zarzqdu
Telewizji Polskiej spglka Akcyjna z sTedzib4 w warszawie

nastqpuj qcych kandydat6w

l)

nie bqdq rozpatrywane zgloszenia

:

Braun Grzegorz

2) Ceranowski Kamil
3) Fularz Adam
4) Kqdzierzawski Adam
5) Kozicki Andrzej
6) Maciejowski Maciej
7) Mazur Marcin
8) M4drzycki Blalej
9) Miklasz Wieslaw Andrzej
l0) Osiriski Sylwester
l I ) Raczyriska-Weinsberg Malgorzata

l2) Srzednicki Dariusz Marek
13) Walo Pawel

l4)Zablocki Stanislaw

s3.
U zasadni en i e n i edopus zczenia kandyd
at6w do trzeci ego etapu postqpowania w konkursie
na
stanowisko prezesa Zarzqdu Telewizji polskiej
Spotia Akcyjna z siedzib4 w Warszawie
stanowi niespelnienie wymog6w okresionych
w $ g ust. 2 Regulaminu konkursu na stanowisko
Prezesa Zarzqdu Telewizji folstcie; S.e.

$4.
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjecia.

Przewodniczqcy Rady Medi6w Narodowych

Narodowych
Juliusz Braun

9-El2bieta Knrk

ucIilwALA NR .fr.J 2oll
RADY napBr6w NARoDolvYcH
z

dnir

6

prldzlemlkr 2016 r.

w rprewlc wyntenle zgody na zmlrng rtrtutu sp6lki Telewlzlt Polske Sp6lls Akcyfna z

rie&ib1w Wrrsawle
Dzialajqc na podstawie art. 29 us[ lb ustawy z dnia 29 gndnia 1992r. o radiofonii i telewizji
(Dz. U. 22016 r.poa.639,2 p6i,n.zm.) Rada Medi6w Narodowych:

$1.
Wyrain zgodq na znriang statutu sp6lki Tclcwizji Polska Spdtka Akcyjna

z

siedzibq w

Warszawie, zgodnic z proporycjq Minisha Skarbu Pafstwa przodstawionq w pi3rnie z dnia | 9
sierpnia 20 I 6 r. (DNW. 5221 .179.20 I 6.A8), pod warunkiem wprowadzeiria zmian oMlonych
w zal4czniku do uchwaly.

$2.
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem

podjwa

Narodowych

{\

Elibieta Kruk

&(t,

Crrzegorz Podinrny
i

I
'l -r-

r- L' -L- -\.,

do uchwaly Rady Medi6w

x""oa.fflffih.rroru

z dnie

...6.,X.,......2016 r.

Rada Medi6w Narodowych wnosi o wprowadzenie nastqpujqcych zmian do Statutu Sp6lki

Telewizia Polske S.A.
f

)

w $ 13 ust. 2 poprzeznadanie nast@ujqc€j tresci:
,,2. Czlonk6w 7.arz4du powoluje siq na okres wsp6lnej kadencji, kt6ra trwa cztery

lata";
2) w $ I 4 ust. 6 poprzez nadanie nastqruj4c€j tresci:
,,6. Wszelkie materialy kierowane doZav4du Sp6lki lub Czlonk6w Zatzqdu w trakcie
prowadzonego audytu lub kontroli s4r6wnoczesnie przedkladane Radzie Nadzorczej
Sp6lki oraz Radzie Medi6w Narodowych";
3) w $ 15 ust 2 i 3 popnez nadanie nastqpujqcej tresci:
,,2.7-an4d przekazuje Radzie Nadzorczej oraz Radzie Medi6w Narodowych, po
zakoficzeniu kaidego kwartalu, informacjq dotyczqcqrealizacji planu ekonomicznofinansowego oraz sytuacji finansowej Sp6lki.
3. Zan4d Spolki sklada ministrowi wlaiciwemu do spraw Skarbu Padstwa" oraz
Radzie Medi6w Narodowych po uzyskaniu stanowiska Rady Nadzorczej Spolki,
kwartalne sprawozdania dotyczqce:
l) rozporzldzania lub nabyrania praw do audycji, atakie nabywania lub udzielania
ficencji o wartoSci ptzekraczajqcej r6wnowarto$c kwoty 250.000 (slownie: dwieScie
pi$dziesiqt tysigy) euro w zlotych,
2) przeprowadzanych w Sp6lce audyt6w i kontroli";
4) w $ 29 ust. 6poprznz nadanie nastpujqcej trESci:
,,6. Uchwaly Rady Programowej Telewizji Polskiej S.A. w sprawach
programowych podejmowane wiqkszoSci4glosow w obecnoSci co najmniej polowy
skladu Rady, sq przedmiotem obrad i postanowieri Rady Nadzorczej oraz sq
przekazyvane do wiadomoSci Rady Medi6w Narodowych";
5) w $ 33 popneznadanie nastguj4cej tresci:
,Zarzqd Sp6lki jest obowiryany w ciqgu 3 (trzech) miesiqcy od dnia bilansowego
sporz4dzid izloiyf Radzie Nadzorczej, Radzie Medi6w Narodowych i Walnemu
Zgtomadzertiu sprawozdanie finansowe, a takZe sprawozdanie z dzialalnosci Sp6lki";
6) w $ 39 pprzez nadanie nastqrujqcej tre6ci:
,,Przepisy $ 13 ust. 2 i $ l8 ust. 2 niniejszego Statutu majqzastosowanie do kadencji
organ6w rozpoczQtych po wejSciu w 2ycie ustawy z dnia 22 czerutc,a 2016 r. o Radzie
Medidw Narodowych (Dz. U. z 2O16 r., Wa 929't"
.

ucHwALA NR.n.r roro
RADY unor6w NARoDowYcH
z

w sprewie

ryrrienir

dnlr 6 pridziemika 2016 r.

zgody nr zmieng sbtutu rp6lki Polrkle Radlo Sp6lkr AkcyJna z
rieddbl w Wenzrwle

Dzialajqc na podstawi e art. 29 ust. t b ustawy z dnia 29 gnrdnia 1992 r. o radiofonii i telewizji
(Dz. U. z 2O16 r. poz. 639, z poar. znr.) Rada Modi6w Narodowych:

sr.
Wyra2a zgodqna zmianq statutu sp6lki Polskie Radio Sp6tka Akcyjna z siedzibqw Warszawig
zgodnie z propozycj4Ministra Skarbu Parlstwa przedstawion4w pi$mie z dnia l9 sierpnia 2016
r. (DNW.5221.179.2016.A8), pod wanmkiein wprowadzenia zmian okreSlonych w zalqczniku
do uchwaly.

$2.
Uchwala wchodzi w ?yae z dniern podjWta

Przewodnicz4cy Rady Medi6w Narodowych

:i Ltfiry
9*Y"**f*6w
,/

t"n"{rBraun

d"

El2bieta Kruk

Grzegorz Pod2orny

L):4
Narodowych

Zalqcznikn
do uchwoly Rady Medi6w Narodowych nr ..IJ2016 z dnia

,..G.I-.... ..2016 r.

Rada Medi6w Narodowych wnosi o wprowadzenie nastqrujqcych zmian do Statutu Sp6lki

Polskie Radlo S.A.

l)

w$

2l

,,2. Czlonk6w Zarz,4dvpowotuje siq na okres wspolnej kadencji, kt6ra tnva cztery lata"
w $14 ust. 6 poprzez nadanie nastgujqcej tre6ci:

3)
4)

5)

13 ust. 2 poprzez nadanie nastqpujqcej tresci:

,,6. Wszelkie materialy kierowane do Tarzqduspolki lub Czlonk6w Za:rz:4duw trakcie
prowadzonego audytu lub kontroli s4 r6wnoczeSnie przedkladane Radzie Nadzorczej
Spolki oraz Radzie Medi6w Narodowych";
w $ l5 poprzez dodanie ust. 4a w brzmieniu:
,ta. zang przekazuje Radzie Nadzorczej oraz Radzie Medi6w Narodowych, po
zakoiczeniu kazdego kwartafu, informacjq dotyczqcqrealizacjiplanu ekonomicznofinansowego oraz sytuacji finansowej Sp6lkf'.
w $ 15 ust. 5 poprzeznadanie nastqrujqcej tresci:
,,5. Zatzqd Sp6lki sklada ministrowi wla5ciwemu do spraw Skarbu Panstwa oraz Radzie
Medi6w Narodowych, po uzlnkaniu stanowiska Rady Nadzorczej Sp6lki, kwartalne
sprawozdania dotycz4ce:
l) rozporzqdzania lub nabyvania praw do audycji, atak2enabywania
lub udziclania licencji o warto3ci ptzel<raczajqcej r6wnowarto6d kwoty | 50.000
(slownie: sto pigdziesiqt tysiqcy) euro w zlotych,
2) przeprowadzanych w Sp6lce audy6w i kontroli";
w $ 28 Wprz;ez dodanie ust. 3 po nastq)ujgcym brzernieniu:
,,3. Uchwaly Rady Programowej dotyczqce oceny poziomu i jako5ci programu biez4cego

oraz program6w ramowych sq przedkladane Radzie Nadzorczej oraz Radzie Medi6w
Narodowych";
6) w $ 30 popnzez nadanie nastqpujqcej tresci:
,7an4d Sp6lki jest obowi4pany w ciqgu 3 (slownie: trzech) miesipy po uplyrie roku
obrotowego sporz4dzii i zlo2yt Radzie Nadzorczej, Radzie Medidw Narodowych i
Walnemu Zgromadzeniu pelne sprawozdanie finansowe, zgodne zzapisarni ustawy o
rachunkowo5ci oraz dokladne, pisanne sprawozdania z dzialalno6ci Spolki w tym
okresie";
7) w $ 36 Wprzez nadanie nastpujqcej tresci:
,,Przepisy $ 13 ust. 2 i $ 17 ust. 2 niniejszego Statutu maj4 zastosowanie do kadencji
organdw rozpoczqtych po wejSciu w 2ycie ustawy z dnia 22 czerttca 2016 r. o Radzie
Medi6w Narodowych (Dz. tJ.z2016 r., poz. 929)*.

ucHwALA NR lg.t zorc
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z

dnir 6 peldzlernlke 2016 r.

w sprewle nyrelenh zgody na zmhnq strtuhl sp6lkl Polskr Agencje Precowr Sp6lka
AkcyJne z riedzibl w \Yerrztwle
Dzialajry na podstawic art. 6 ust. I ustawy z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej
(Dz. U. z dnia 15 wrzqinia 1997 r.,zqotn. znr.) Rada Modi6w Narodowyoh:

$1.
Wyraza zgodq na anianq stafi$u spolki Polska Agencja Pmsowa Sp6lka Akcyjna z siedzibq w
Warszawie, zgodnie zpropozycjqMinisha Ska6u Padstwa przedstawionqw pi6mie z dnia 19
sierpnia 20t6 r (DNW.522l.l79.2Ol6.AB) pod wanrnkiem wprowadzenia anrian okrailonych
w zalqpzniku do uchwaly.

$2.
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjWta
Narodowych

Przewodniczqpy Rady

e{-':,
edi6w Narodowych

\r-

' ' "\"'

Elzbieta Kruk

Gnegorz Pod2omy
i''
b'a*-'__
'

\-

Projekt Uc'hwaly

Toloarnilt

do uchwaly Rady Medt6w

Rada

l)

nrroaoil.l'il?.9rtot6

z dnia

...0,.(r...... t0l6 r.

Mdi6w Narodowych

wnosi o wprowadzenie nastqlujqcych anian do Statutu Sp6lki
Polska Agencja Prasowa Sp6lka AkcyJna:

w $ 20 ust. l poprzez nadanie nastqruj4cej he6ci:
7-anqd opracowuje plany, o kt6rych mowa w $ 19 ust.2 pkt 6 i przedklada je
,,1.
Radzie Nadzorczej oraz Radzie Medi6w Narodowych";
2) w $ 2l ust. 2 poprzez nadanie nastqluj4cej tre$ci;
,,2. Czlonk6w Zarz4dupowoluje siq na okres wsp6lnej kadencji, kt6ra trwa cztery lata";
3) po $ 23 dodai g 23a w brzmieniu:
,, l. Wszelkie materiaty kierowane do Zarzqdu Sp6lki lub Czlonk6w 7-alz4du w trakcie
prowadzonego audytu lub kontroli sqr6wnoczeSnie przedkladane Radzie Nadzorczej
Sp6lki oraz Radzie Medi6w Narodowych";
2.7-an4d przekazuje Radzie Nadzorczej oraz Radzie Medi6w Narodowych, po
zakofczeniu ka2dego kwartafu, informacjq dotycz4cq ralizacjiplanu ekonomicznofinansowego oraz sytuacji finansowej Spdlki".
3.7'anqd Sp6tki sklada ministrowi wla3ciwemu do spraw Skarbu Paristwa oraz Radzie
Medi6w Narodowych, po uzyskaniu stanowiska Rady Nadzorczej Sp6lki, kwartalne
sprawozdania dotycz4ce przeprowadzanych w Spolce audyt6w i kontroli";
4) w $ 25 ust. 5 poprzeznadanienastqtujqcej treSci:
,,5. 7-atzqd zobowiq3any jest pnekazywat Radzie Nadzorczej oraz Radzie Medi$w
Narodowych kopie informacji przekazywanych ministrowi wlaSciwemu do spraw
finansow publicznych o udzielonych porqczeniach i grvarancjach, na podstawie art. 34
ustawy z dnia 8 maja 1997 roku o porqczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb
Pafrstwa oraz niekt6re osoby prawne (Dz. U. z2OlS r.,poz.1052)";
5) w $ 28 ust. I poprzez nadanie nastpujqcej treSci:
,,1 . Rada Nadzorcza liczy 3 (trzech) czlonk6w, powolyvanych i odwolyrvanych przez Radq
Mediow Na:odowych";
6) w $ 43 ust.4 poprzez nadanie nastpuj4cej tresci:
,,4. Rada Programowa sklada Radzie Nadzorczej, Radzie Medidw Narcdowych i
Z,an4dowi kwartalne informacje zawierajqce oceny i wnioski, w sprawach dotyczqcych
caloksaaltu dzialalnoSci programowej Sp6lki";
7) w $ 48 pkt 3) Wprzeznadanie nastqrujqcej re6ci:
,,3) zlo2yt' do oceny Radzie Nadzorczej oraz do wiadomoSci Rady Medi6w Narodowych
dokumenty, wymienione w pkt l, wraz z opiniq i raportan bieglego rewidenta".

ucHwALA NR 1.4.t zoto
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w sprawie wyraienia zgdy na zmianq statut6w sptilek radiofonii regionalnej

Dzialajqc na podstawie art. 29 ust. lb ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji
(Dz. U. 22016 r. poz. 639,2 p6zn. zm.) Rada Medi6w Narodowych:

$1.
Wyraia zgodq na zrnianq statut6w sp6lek radiofonii regionalnej:
I) Polskie Radio Regionalna Rozglo6nia w Biatymstoku ,.Radio Bialystok" Sp6lka
Akcyjna z siedzibqw Bialymstoku,
2) Polskie Radio Regionalna Rozglo6nia w Bydgoszczy,,Polskie Radio Pomorza i Kujaw"
Spolka Akcyjna z siedzibq w Bydgoszczy,
3) Polskie Radio Regionalna RozgloSnia w Gdansku ,,Radio Gdansk' Spolka Akcyjna
z siedzibqw Gdaisku,
4) Polskie Radio Regionalna Rozglo6nia w Katowicach ,,Radio Katowice" Spolka
Akcyjna z siedzibqw Katowicach,
5) Polskie Radio Regionalna RozgloSnia w Kielcach ,,Radio Kielce" Sp6lka Akcyjna z
siedzibqw Kielcach,
6) Polskie Radio Regionalna Rozglo3nia w Koszalinie,,Radio Koszalin" Spolka Akcyjna
z siedziba w Koszalinie,
7) Polskie Radio Regionalna RozgloSnia w Krakowie,,Radio Krak6w" Sp6lka Akcyjna
z siedzibqw Krakowie,
8) Polskie Radio Regionalna Rozgloinia w Lublinie,Sadio Lublin" Spolka Akcyjna z
siedzibqw Lublinie,
9) Polskie Radio Regionalna Rozglo5nia w l-odzi ,,Radio L&L Sp6lka Akcyjna z siedzib4
w Lodzi,
l6)Polskie Radio Regionalna RozgloSnia w Olsztynie ,8adio Olsztyn" Sp6lka Akcyjna
z siedzibew Olsztynie,
I1)Polskie Radio Regionalna RozgloSnia w Opolu.3adio Opole" Sp6lka Akcyjna z
siedzibq w Opolu,
l2) Polskie Radio Regionalna Rozglo$nia w Poznaniu ,,Radio Merkury" Sp6lka Akcyjna
z siedzib4w Poznaniu,
l3),,Polskie Radio Rzesz6w" - RozgloSnia Regionalna w Rzeszowie Spolka Akcyjna
z siedzibqw Rzeszowie,
14)Polskie Radio Regionalna RozgloSnia w Szczecinie,,PR Szczecin" Sp6lka Akcyjna
z siedzib4 w Szczecinie,
| 5) Polskie Radio Rcgionalna Rozglo5nia w Warszawie,,Radio dla Ciebie" Sp6lka Akcyjna
z siedzibqw Warszawie,
l6) Polskie Radio Regionalna Rozglo6nia we Wroclawiu,,Radio Wroclaw" Sp6lka Akcyjna
z siedzib4 we Wroclawiu,
l7)Polskie Radio Regionalna RozgloSnia w Zielonej Gorze,,Radio Zachod" Sp6lka
Akcyjna z siedzib4w Zielonej G6rze,
zgodnie zpropozycjq Ministra Skarbu Paristwa przedstawion4 w pi6mie z dnia l9 sierpnia 2016
r. (DNW.522l.l79.2Ot6.AB), pod warunkiem wprowadzenia zmian okre$lonych w zal4czniku
do uchwaly.
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Rada Medi6w Narodowych wnosi o wprowadzenie nastqpuj4cych zmian do Statut6w Sp6lek:

l) Polskie Radio Regionalna Rozglo6nia w Bialymstoku,"Radio Biatystok* Spolka
Akcyjna z siedzibqw Bialymstoku,
2) Polskie Radio Regionalna RozgloSnia w Bydgoszczy,"Polskie Radio Pomorza i
Kujaw'Sp6lka Akcyjna z siedzibqw Bydgoszczy,

3)

Polskie Radio Regionalna Rozglo6nia w Gdansku,,Radio Gdarisk" Spotka Akcyjna
z siedzib4w Gdat'rsku,
Polskie Radio Regionalna Rozglo$nia w Katowicach,,Radio Katowice" Sp6lka
Akcyjna z siedzibEw Katowicach,
Polskie Radio Regionalna Rozglo3nia w Kielcach ,,Radio Kielce" Sp6lka Akcyjna z

4)

5)

siedzibqw Kielcach
6) Polskie Radio Regionalna Rozglo5nia w Koszalinie,,Radio Koszalin" Spolka Akcyjna
z siedzibq w Koszalinie,
7) Polskie Radio Regionalna Rozglo6nia w Krakowie,,Radio Krak6w" Sp6lka Akcyjna
z siedzib{w Krakowie,
8) Polskie Radio Regionalna Rozglo6nia w Lublinie,,Radio Lublin" Spolka Akcyjna z
siodzibqw Lublinie,
9) Polskie Radio Regionalna Rozglo$nia w Lodzi,,Radio Lffir Sp6lka Akcyjna z
siedziba w Lodzi,
l0) Polskie Radio Regionalna RozgloSnia w Olsztynie ,,Radio Olsztyn" Spolka Akcyjna
z siedzib4w Olsztynie,
Polskie Radio Regionalna Rozgloinia w Opolu,,Radio Opole" Spolka Akcyjna z
I l)
siedzib4 w Opolu,
12\ Polskie Radio Regionalna Rozglo3nia w Poznaniu,,Radio Merkury" Spotka Akcyjna
z siedzibq w Poznaniu,
l3) ,,Polskie Radio Rzesz6w" - RozgloSnia Regionalna w Rzeszowie Spolka Akcyjna
z siedzibqw Rzeszowie,
l4) Polskie Radio Regionalna Rozglo5nia w Szczecinie,,PR Szczecinn Spotka Akcyjna
z siedzibq w Szczecinie,
l5) Polskie Radio Regionalna Rozglo$nia w Warszawie ,,Radio dla Ciebie" Spolka
Akcyjna z siedzibqw Warszawie,
l6) Polskie Radio Regionalna Rozglo6nia we Wroclawiu,,Radio Wroclaw" Spolka
Akcyjna z siedzibqwe Wroclawiu,
l7) Polskie Radio Regionalna Rozglo6nia w Zielonej G6rze,,Radio Zach6d" Sp6lka
Akcyjna z siedzibqw Zielonej G6rze:

l)

w $ l3 ust. 2 poprzez nadanie nastqpujqcej trqici:
,,2. Czlonk6w Zarz4du powoluje siq na okres wsp6lnej kadencji, kt6ra trwa cztery lata";
2) po $ |4 poprzezdodanie $ I4a w brzmieniu:
,, l. Wszelkie materialy kierowane do Zarzqdu Sp6lki lub Czlonk6w Zarzqdu w trakcie
prowadzonego audytu lub kontroli s4r6wnocze3nie przedkladane Radzie Nadzorczej
Sp6lki oraz Radzie Medi6w Narodowych";
Z.Zarzqd przekazuje Radzie Nadzorczej oraz Radzie Medi6w Narodowych, po
zakohczeniu ka2dego kwartalu, informacjq dotyczqcqrealizacji planu ekonomicznofinansowego oraz sytuacji finansowej Sp6lki".

3.?'rlrzqd Spolki sklada ministrowi wla.{ciw€mu do spraw Skarbu Panstwa oraz Radzie
Medi6w Narodowych, po uzyskaniu stanowiska Rady Nadzorczej Sp6lki, kwartalne
sprawozdania dotyczqce:
f
rozporz.4dzania lub nabywania praw do audycji, a tak2e nabyvania
lub udzielania licencji o wartoSci przekraczajqcej r6wnowarto56 kwoty 30.000
(slownie:trzy&ie6ci tysiqcy) euro w zlotych,
przeprowadzanych w Spolce audyt6w i kontroli";
3) w $ 28 poprrzez dodanie ust. 3 o nastqlujqcym brzemieniu:
,,3. Uchwaly Rady Programowej dotycz4ge oceny poziomu i jakoSci programu bie2qpego
oraz program6w ramowych sqprzedkladane Radzie Nadzorczej oraz Radzie Medi6w
Narodowych";
4) w $ 30 Wgnzeznadanie nastgruj4cej beSci:
,/.an4d Spolki jcst obowiryany w ciryu 3 (slownie: rzech) miesiqcy po uplyrie roku
obrotowego sporz4dzid i zlo?y( Radzie Nadzorczej, Radzie Medi6w Narodowych i
Walnemu Zgromadzeniu pelne sprawozdanie finansowg zgodne z zapisami ustawy o
rachunkowosci oraz dokladng pisernne sprawozdania z dzialalnosci Spolki w tym
okrcsid';
s) w $ 36 poprzez nadanie nastpuj4cej tredci:
,,Przepisy $ 13 ust. 2 i $ l7 ust. 2 niniejszego Statutu majq zastosowanie do kadencji
organ6w rozpoczqtych po wejSciu w 2ycie ustawy z dnia 22 czsr,xca 2016 r. o Radzie
Medi6w Narodowych (Dz. U . z 2016 r., Wz. 929\" .

)

2)
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w rprewle okrcflenia liczby Cdonk6w Zrrzqdu Polsklei Agcncji PresowcJ Sp6lki
Akcyfnef z ricdzibl w Wmzewle
Dzialajqc na podstawie art. 2 ust. I ustawy z dtna 22 ezewca 2016 r. o Radzie Medi6w
Narodowych(Dz. U.22016r.Wz.929)w wr,zu,lt.8ust. I ustawyzdnia3l lipca 1997 r.o
Polskiej Agencji Prasowej (Dz.U.zdnia 15 wtze6nia 1997 r.,zfitn zm.)Rada Medi6w
Narodowych:

sr.
OkrsSla, in ZarzEd Polskiej Agencji Prasowej Sp6lki Akcyjnej z siedzibq w Warszawie jest
jednoosobowy i sklada siq z Pruesa Zarzqdu.

$2.
Uchwala wchodzi w ?ycre z dniem podjWta.

Prcewodniczqcy Rady Medi6w Narodowych
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w sprawle odwolrnir Cdonkr Tlrrztrdu Polsklet Agencii PrrsoweJ Sp6lki AkcaJneJ z
rieddbl w Werszewie
Dziatajec na podstawie srt. 2 ust. I ustawy z dnia 22 czemtcn 2016 r. o Radzie Mcdi6w
Narodowych (Dz. U. 22016 r. poz. 929) w zw. z ul8 ust. 2 ustawy z dnia 3l lipca 1997 r. o
Polskiej Agencji Prasowej (Dz. U. z dnia 15 wrze&ria 1997 r., z p6tll.,. zrn.) Rada Medi6w
Narodowych:

$r.
W zwiqpku zzakoficzeniem kadencji, odwoluje PaniqLidie Sobafsk4ze stanowiska Czlonka
Zatzqdu Polskiej Agencji Prasowej Sp6lki Akcyjnej z siedzibqw Warszawie.

$2.
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjWra

\.'

Elibieta Kruk:
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Grzegorz Pod2orny:
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w rprewie odwolenir Czlonka Taszqdru PolrHef AgencJi PnroweJ Sp6Ud Akcyfnej z

sledzlblw \ilrrvzrwle
Dzialaj4c na podstawie art. 2 ust. I ustawy z dnia 22 czewtee 2016 r. o Radzic Mcdi6w
Narodowych (Dz. U. 22016 r.poz.929) w nt. z ul E ust. 2 ustawy z dnia 3l lipca 1997 t. o
Polskiej Agencji Prasowej (Dz. U. zdnia 15 wrzesnia 1997 r.,zp6in. zm.) Rada Medi6w
Narodowych:

$r.
W zawiq.zku z z*oficzeriem kadencji, odwofuje

Pana Arkadiusza Szymanka ze stanowiska
Czlonka Tarz.4duPolskiej Agencji Prasowej Sp6lki Akcyjnej z sicdzib4w Warszawie.

s2.
Uchwda wchodzi w 2ycie z dniem podjesra.
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El2bieta Kruk:
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r.

w sprewie powolrnia Prezerr Ztz.qilu PolskleJ Agencil Prrcowef Sp6lki A,kcyJnej z
riedzlbtrw Werrzewle
Dzialajqc na podstawie art. 2 ust. I ustawy z dnia 22 g:erwcn 2016 r. o Radzie Modi6w
Narodowych (Dz. U. z2016 r.poz.929) w zw, z arl.8 ust. 2 ustawy z dnia 3l lipca 1997 r. o
Polskiej Agencji Prasowej (Dz. U. zdnia 15 wrze$nia 1997 r.,zfirn. an.) RadaMedi6w
Narodowych:

s1.
Powoluje Pana Artura Dmochowskiego na stanowisko Prezesa Tarzqdu Potskiej Agencji
Prasowej Sp6lki Akcyjnej z siedzibqw Warszawie.

$2.
Uchwala wchodzi w 2ycie z dnienr podjpia

Przewodniczqcy Rady Medi6w Narodowych
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w rprrwle odrvolenh Prezecr Zllzdu Sp6ild Polrkle Rrdlo - Reglonalne Rozglo5nir w
Szczeclnle "PR Szczccln" Sp6ll6 Akcyfnt
Dzialajqp na podstawie art. 2 ust. I ustawy z dnia 22 czqy,tq 2016 r. o Radzic Merli6w
Narodowych (Dz. U.22016 r.poz. 929)w zw.zart.27 ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992
r. o radiofonii i telewizji (Dz. U.22016 t.,Wz.639,zp6fu.urr.) Rada Medi6w Narodowych:

$r.
Odwotuje Pana Adama Stanislawa Rudawskie5o ze stanowiska Prezesa Tarz$u Sp6lki
Polskie Radio - Regionalna Rozglo$nia w Szczccinie "PR Szczecinn Sp6lka Akcyjna.

$2.
Uchwala wchodzi w Zyae z dniein podjWra.

,cu.g

y Medi6w Narodowych

Medi6w Narodowych
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w sprrwle powobnlr Prezesa Zlrnqihr Sp6lkl Polrkie Rdio - Regionrlnr Rozglolnlr w
Szczeclnle xPR Szczeclnf' Sp6ilra Akcyfne
Dzialajqc na podstawic art. 2 ust. I ustawy z dnia 22 czeruc* 2016 r. o Radzie Medi6w
Narodowych @2. U. z2916 r.poz.929) w zut. z art.27 ust. 3 ustawy z dnia 29 gndnia 1992
r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z20l6t.,WZ.639,zp6 .xrr.) Rada Modi6w Narodowych:

$1.
Powotuje Pana Artura Kubaja na stanowisko Prezesa Tarz$u Sp6lki Polskie Radio Regionalna Rozglo6nia w Szczecinie nPR Szczecin" Sp6lka Akcyjna.

$2.
Uchwala wchodzi w 2ycre z dniern podjecra.

Medi6w Narodowych
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r.

w rpnwle okreflcnie liczby Cdonk6w ?,rrnqfu Sp6lkl Poblilc Rrdlo - Regionelne
Rozgloinh w Szczeclnle "PR Szczecln[ Sp6lkr AkcyJnr

I

Dzialajqg na podstawie ar1* 2 ust. ustilvy z dnia 22 szeutca 2016 r. o Radzie Mcdi6w
Narodowych(Dz. U.z2016t.poz.929\wzvr.zart.2Tust.3ustawyzdnia2ggrudnia 1992
r. o radiofonii i telewizji (Dz. U,z2016 r., poz. 639,2p6frr.2m.) Rada Medi6w Narodowych:

$1.
Okre6la siq, 2e Zaa$ Spolki Polskie Radio - Regionalna Rozglo3nia w Szczecinie "PR
Szlrzrlcin" Sp6tka Akcyjna jest jednoosobowy i sklada siq z Prucsa ?.arz4du.

$2.
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjWro.

Przewodnicz4cy Rady Modi6w Narodowych
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RADY TVTNOT6W NARODOWYCH
z dnie 12 ptfiAziernlkr 2015 r.
w spnwle powolenir Prezere T.tnqduSp6lkt Tclcwizit Polrka Sp6llCI Akcyjne
Dzialajqc na podstawie art. 2 ust. I rstawy z dnia 22 czr,twca 2016 r. o Radzie Medi6w
Narodowyoh (Dz. U. 22016 r. poz. 929) w zv. zart.27 ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992
r. o radiofonii i telcwizji(Dz.U.z2016r.,lnz.639,zp6zn.zrn) Rada Mcdi6w Narodowych:

sl.
Powoluje Pana Jacka Kunkiego na stanowisko Prezesa Zarz,adu Sp6lki Telewizja Polska
Sp6lka Akcyjna z siedzibqw Warszawie, na okres +letniej kadencji.

s2.
Uchwala wchodzi w Lyae z dniem podjWra

Przewodnicz4cy Rady Medi6w Narodowych
q

,'

!.c'"'.lrlr-l

tl

f .^orry'o*"*

/

tutir*zBrauni

Eltbieta Knrk:

84a

(;'a,,r('

4.\

ucHwALA rvn t'ilj"r ?frr6
RADY unordw NARoDowYcH
z

dnlr

12

peldziernlkr 2015 r.

w rprewie uchylenle uclwrly nr 5/2016 z dnle 29 stelpnla 2016 r. w sprewie okrc5lenlrr
llczby Czlonk6w Tanzqdu Sp6lkl Telewlzfr Polrka Sp6lh Akcyina
Dzialajqc na podstawie art. 2 ust. I ustawy z dnia 22 czerutca 2016 r. o Radzie Medi6w
Narodowych (Dz. U. 22016 r.poz. 929) w wt, zart.27 ust. 3 rstiawy z dnia 29 gnrdnia 1992
r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. 22016 r., poZ. 639,2p6*n.an.) Rada Modi6w Narodowych:

$1.
Uchyla uchwalq w 512016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie okre3lenia liczby Czlonk6w
Zatz1du Sp6lki Telcwizja Polska Spolka Akcyjna z siedzib4w Warszawie.

$3.
Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjWra.

Medi6w Narodowych

Przewodniczqgy

/ tt .-,,

"".'l"i
lr

kowiJ Rad
cr4[*o*i/n

Narodowych

Juftusz Braun:

tb.-o--r**-.

\\-\'
Eltbieta lkuk:

&{o

Grzegorz Pod2orny:

f

L-r
""'*\.

!l. l

uclrwArl\ nn /.il"r 2ot6
RAIIY unntdw NARorx)wYcH
z

dnie 12 pridzlemtka 2016 r.

w sprrwle okreflenir llczby Czlonk6w Tnn4dluSp6tki Telewfuia Polskr Sp6tkr Akcyinr
Dzialajqc na podstawie art. 2 ust. I ustawy z dnia 22 cz.cr,ilq 2016 r. o Radzie Medi6w
Narodowych (Dz. U. 22016 r. poe 929) w
zai.27 ust 3 ustawy z dnia 29 gnrdnia 1992
^N. 639,zpoin.nn.) Rada Medi6w Narodowych:
r. o radiofonii i tolewizji (Dz. U. 22016 L, poz.

s1.
Okro6la" 2e Zanqd Spdlki Telewizja Polska Sp6lka Akcyjna z sidzibq
dwuosobowy i sklada siq z Prezesa i Czlorrka Zarz$u.

Uchwala wchodzi w iycie z dnicrn podjWra

w Warszawie jest

s2.

Przcwodniczqpy Rady Medi6w Narodowych

Medi6w Narodowych

fbr-o---.._-

L--*."-

.*

ucItwALA NR #; zoro
RADY Frsu6w NARoDowYcH
z

dnlr

12

petddemllc

2016

r.

w cprewie powolania Czlonka Zarzqilu Sp6lld Telewlzjr Polckr Sp6lkr

Alcyfnr

I rutawy z dnia 22 czzrrlylca 2016 r. o Radzie Medi6w
Narodowych(Dz.U.22016t.w2.929)wmt.zart,2Tusr3rstawyzdnia2gerudnia 1992
r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z2916 r.,Wz.639,zpofut. zxr.) Rada Modi6w Narodowych:
Dzialajry na podstawic art. 2 ust.

$1.
Powoluje Pana Macieja Staneckicgo na stanowisko Czlor*a 7,arz$u Sp6,lki Telewizja Polska
Sp6lka Akcyjna z siedzibqw Warszawie.

$2.
Uctlwala wchdzi w 2ycrc z dniern podjWra

\v.,*

%r.-o--.-

I

El2biaaKnrk:

eu{<

Grzegorz Podiomy:

\--

UCHWALANR.qAJ 2016
RADY MEDIoW NARODOWYCH
z dnia 29listopada 2016 r.
w sprrwie powolenia Cdonka Rady NadzorczeJ Polskiego Redir S.A.

Dzidajqc na podstawie arJ. 2 ust. I ustawy z dnia 22 czq'wca 2O16 r. o Radzie Medi6w
Narodowych(Dz.U. z2016LWz.929)w*t.zart.28ust. leustawyzdnia2ggrudnialgg2
r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. 22016 r.poz. 639,zfitn.nn.) Rada Medi6w Narodowych:
$ r.

Powoluje Pana Andneja Rogoyskicgo na stanowisko Czlonka Rady Nadzorczej Polskiego
Radia S.A.

$2.
Uchwala wchodzi w irycie z dnierr podjWra

Przewodniczqpy

Medi6w Narodowych

^l
zorc
ucrrwAlA NR l"Xt

RADY MEDIOW NARODOWYCH
z dnia 29listopada 2016 r.
w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko Prezcaa Tarz1ilu Polsklego Radia S.A.
Dzialajqc na podstawie art. 2 ust. I ustawy z dnia 22 czewq 2016 r. o Radzie Medi6w
Narodowych (Dz.U. z2O16 r.Wz.929)w zur. zart.27 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 gnrdnia
1992 o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2016 r. poz. 639, z potn. nn.) Rada Medi6w
Narodowych:

r

$

l.

Zuz4dza ogloszenie konkursu na stanowisko Prezga Trarpdu Po_lskiego Radia S.A., kt6rego
rozstzygniqcie nast4pi nie poiniej ni2 do dnia . . .XU. . I#tT9. .. N.4I.. r.

$2.
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjecra

Przewodnicz4cy Rady,Medi6w Narodowych

Narodowych
Juliusz Braun:

El2bieta Kruk:

ucnwAL,l xn&il 2016
RADY rrnnr6w NARoDowYcH
z dnia 29listopada 2016

r.

w sprawie przyipie Reguleminu konkurcu na ctanowirko
Redlr S.A.

hzcca 7,rn4ilu Pokkiego

Dziahjqc na podstawie art.2 ustawy z dnia 22 q.erwq20l6 r. o Radzie Modi6w Narodowycb
(Dz U. 22016r.p2.929)w zvt.zart 27 ust. 3 i 4 ustawy zdnia29 grudnia 1992r. o radiofonii
i telewizji (Dz. U. z 201 6 r. Wz 639, z poin. zrrn.) Rada Medi6w Narodowych:
$

l.

Przyjmuje Regulamin konkursu na stanowisko Prezesa Tarz&uPolskiego Radia S.A.

$2.
Regulamin konkursu na stanowisko Prezesa 7anz&u Polskiego Radia S.A. stanowi zal4cznik
do niniejszej uchwaty.

$3.
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjWra
Narodowych

Narodowych

..i..[ru/

UCHWALA NR 26 12016
RADY MEDIoW NARODOWYCH
z dnia -L! grudnie 2016

r.

w sprawie wyraienia zgody na zmiang Statutu Sp6lki Telewizja Polska S.A. z siedzibq w
Warszawie
Dzialaj4c na podstawie art. 2 ust. I ustawy z dnia 22 czerctca 2016 r. o Radzie Medi6w
Narodowych (Dz. tJ. z 2016 r.poz.929) w zw. z art.29 ust. lb ustawy z dnia 29 grudnia 1992
r. o radiofonii i telewizji (Dz.rJ.22016r.W7..639) Rada Medi6w Narodowych:

s1.
Wyraza zgodQ na anianQ g 9 Statutu Spfiki Telewizja Polska S.A. z siedzib4 w Warszawie
paprzez nadanie mu nastglujqcego brzmienia:

(slownie: dwiescie osierndziesiqt szeSd
,,1. Kapital zakladowy Spolki wynosi 286.596.500 zl
'nltion3*piqcsetdziewiele,AziesiqtszeSctysiqcypiEcsetzlotychzlotych).-_
azieti siE na z.toS.e-oS lslownie: dwa miliony osiemset szeSddziesiqt piqi
2. Kapital
zl (slownie:
"utnao*y
tysiecy dziewiqiset szesidziesiat pip) akcji imiennych o wartoSci nominalnej 100
tym:
sto zlotych) ka2dU
szeSddziesi4t
2.665.965 (slownie: dwa miiiony szeSdset szeSidziesi4t piqi tysiEcy &iewiqcset
piE6 ) akcji imiennych serii A o numerach od 00000001 do 02665965,---------od 00000001 do
200.000 (slownie: iwiescie tysiqcy) akcji imiennych serii B o numerach
numeru 00200000,
3. Wszystkie akcje zostaty objqte przez Skarb Pafstwa'--zl (slownie: dwiescie
+. fapital zakladowy zosial p.tw,V got6wkqw wysokosci 200.288.300
co
stanowi 2'002'883
zlotych),
milion6w dwieScie osierndziesi4t- osiem tysiqcy trzysta
wkladem
(slownie: dwa miliony dwa tyiiq"" osietnset osierndziesi.t trzy) akcje oraz
milion6w trzysta osiem
niepieniq2nym o wartosci 80.30ti.200 zl (slownie: osierndziesi4t sze*i
trzy tysi4ce
sze$idziesiqt
tyriq"y iwieScie zlotych), co stanowi 863.082 (slownie: osiemset
osierndziesi4t dwie ) akcje".

w

s2.
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjqcia'

Przewodniczqcy Rady Medi6w Narodowych

L

_Jl

UCHWALA NR 27 /2016
RADY MEDIOW NARODOWYCH
z

dnial$. grudnie

2016

r.

w sprawie wyraienie zgady ne zmianq Statutu Sp6lki Polskie Radio S.A. z siedzibq w
Warszawie

Dzialajqc na podstawie art. 2 ust. I ustawy z dnia 22 czenrtca 2016 r. o Radzie Medi6w
Narodowych (Dz. U. 22016 r- poz.929) w zw. z art.29 ust. lb ustawy z dnia 29 grudnia 1992
r. o radiofonii i telewizj i (Dz. U . z 2O16 r. Wz. 639) Rada Medi6w Narodowych:

s1.
Wyra2azgodq na zmianq $ 9 Statutu Spolki Polskie Radio S.A. z siedzib4w Warszawie Wprzez
nadanie mu nastqlrujecego branienia:

,,1. Kapital zakladowy Sp6tki wynosi 16 366 300 (slownie: szesna6cie milion6w tuysta
sze3idziesi4t szeSi tysiqcy ttzysta zlotych)--2. Kapital zakladowy dzieli siq 163 663 (slownie: sto szeSidziesiqt trzy tysi4ce sze6Cset
szeSddziesiqttny) akcje imianne o warto5ci nominalnej 100 zl (slownie: sto zlotych) kazda, w
- - 83 663 (slownie: osiemdziesiqt trzy tysiqce szeSiset szeSidziesi4t
tym: -----trzy) akcje imienne serii A o numerach od 0000001 do 0083663,
-- - 80 000 (slownie: osiemdziesi4t tysiqcy) akcji imiennych serii B o numerach od
0000001 do numeru 0080000,--3. Wszys&ie akcje zostaly objqte przez Skarb Pairstwa.--

4. Kapital zakladowy zostal pokryty got6wk4 w wysokoSci 8 531 700 zl (slownie: osiem
milion6w piqCset trzydzie!;cijeden tysiqcy siedernset zlotych), co stanowi 85 317 (slownie:
osiemdziesiqt piqi tysiqcy trzysta siedemna6cie) akcji oraz wkladem niepieniqinym o warto6ci
7 834 600 zl (slownie: siedsm milion6w osiernset trzydzieSci cztery tysi4ce szeScset zlotych),
co stanowi 78 346 (slownie: siederndziesi4t osiern tysiqcy trzysta czterdzieSci szeSc ) akcji"'

s2.
Uchwala wchodzi w zycie z dniern podjqcta.

Przewodniczqcy Rady Medi6w Narodowych

n
V

UCHWALA NR 28I2016
RADY MEDIoW NARODOWYCH
z dnia

JBgrudnia 2016 r.

w sprawie wyraienia zgody na zmiang Statutu Sp6lki Polskie Radio Regionalna
Rozglo$nia w Krakowie - Radio Krak6w Sp6lka Akcyjna z siedzibq w Krekowie
Dzialajqc na podstawie art. 2 ust. I ustawy z dnia 22 czenttca 2016 r. o Radzie Medi6w
Narodowyctr (Oz. tJ. 22016 r.W:-.929) w ztx. z art.29 ust. lb ustawy z dnia29 gtudnia 1992
r. o radioionii i telewizji (Dz. tJ. z2016r.poz.639) Rada Medi6w Narodowych:

sl.
RozgloSnia w Krakowie
Wyra2azgodE na zmianq g 9 Statutu Spolki Polskie Radio Regionalna
mu nastqlujqcego
nadanie
- Radio Krak6w Sp6lka Akcylna z siedzibq w Krakowie Wprzez

brzmienia:

(slownie: dwa miliony siedemset
,,1. Kapital zakladowy spotki wynosi 2.752.500 zl
pigcdziesi4t dwa tysi4ce pigiset zlotych)'-tysiqcy piqdset
l.'Kapital'zakladowy ariefi siq na 21.525 ( slownie: dwadziescia sidern

piq6l atc.ii imiennych o wartosci nominalnej 100 zl (slownie: sto zlotych) ka2du
piqc) akcji
--:-- - z.sjs (slownie: siedem tysiqcy piqcset dwadziescia
w tym:
imiinnych serii A o numerach od 000001 do 007525'
- 20.000 (slownie: dwadziescia tysiqcy) akcji imiennych serii B o numerach od
000001 do 020000,'--'-

dwadziescia

3. Wszystkie akcje zostaty objqte przez Skarb Panstwa'---

got6wkqw wysoko3ci 2.078.2N zl ( slownie: dwamiliony
"ortulp6$V
20'782 (slownie: dwadzieScia
siedemdziesiat osietn tysiqcy dwiescie zloiych), co stanowi
o warto5ci 674300
tysiqcy siedernset osier;Orilriqt dwie) akcje oraz wkladern.niepieniq2nym
6'743 (slownie:
stanowi
co
zl (slownie: szeScset siedemdziesiqt cAery tysi4ce trzysta zlotych),
sze3i tysiqcy siedemset czterdzieilci trzy) akcje"'

4. Kapital zakladowy

s2.
Uchwala wchodzi w zycie z dniern podjqcia'

Przewodniczqcy Rady Medi6w Narodowych

4ii'(L0

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu
…………………………………………………………………………………………............................

