
 

 

Druk nr 610 - A   

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja 

 

 
 
 
 

D O D A T K O W E  S P R A W O Z D A N I E  
 

KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU 
  
 

o poselskim projekcie ustawy o Radzie Mediów 
Narodowych oraz o zmianie niektórych ustaw 
(druk nr 592). 
  
 

Sejm na 21. posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2016 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu 

Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 610 do Komisji Kultury  

i Środków Przekazu w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisja Kultury i Środków Przekazu po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 

22 czerwca 2016 r. 

wnosi:  

W y s o k i  S e j m  raczy następujące poprawki:  

 

1) art. 3 nadać brzmienie: 
„Art. 3. 1. W skład Rady wchodzi 5 członków wybieranych przez Sejm. 

2. Dwóch z członków Rady Sejm wybiera spośród osób zgłoszonych przez 
kluby parlamentarne lub poselskie tworzone przez ugrupowania, których 
przedstawiciele nie wchodzą w skład Rady Ministrów (kluby opozycyjne). 

3. Każdy ze zgłaszanych kandydatów musi uzyskać poparcie co najmniej 1/3 
liczby członków klubów, o których mowa w ust. 2. 

4. Każdy z posłów,  o których mowa w ust. 2, może poprzeć tylko jedną 
kandydaturę. 

5. Marszałek Sejmu wyznacza klubom, o którym mowa w ust. 2, termin 7 dni 
do zgłoszenia kandydatów.”; 

– KP PSL 
– odrzucić 



 
Uwaga: Poprawkę nr 1 należy rozpatrywać łącznie z poprawką nr 2. 

 
2) skreślić art. 6; 
– KP PSL 

– odrzucić 
3) art. 6 nadać brzmienie: 

„Art. 6. 1. 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), z uwzględnieniem zasad 
określonych w ust. 2-7.  

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 
przez upływem kadencji członka Rady. W przypadku odwołania członka 
Rady, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza termin na zgłaszanie 
kandydatów nie później niż 14 dni od odwołania członka Rady.  

3. Jeżeli jest tylko jeden klub opozycyjny, ma on prawo przedstawić po 
dwóch kandydatów na każde wolne miejsce w Radzie przeznaczone dla 
osoby powoływanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.   

4. Jeżeli są dwa wolne miejsca w Radzie przeznaczone dla osób 
powoływanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, prawo 
zgłoszenia po dwóch kandydatów na te miejsca przysługuje kolejno dwóm 
najliczniejszym klubom opozycyjnym.  

5. Jeżeli klub opozycyjny uprawniony do zgłoszenia dwóch kandydatów, 
zgodnie z ust. 4 nie korzysta z tego prawa w terminie wyznaczonym 
zgodnie z ust. 2, 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.  

6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio w razie nieskorzystania z prawa 
zgłoszenia kandydatów zgodnie z tym przepisem.  

7. Jeżeli żaden z klubów opozycyjnych nie skorzystał z prawa zgłoszenia 
kandydatów na członka Rady, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
powołuje członka Rady spośród osób spełniających wymagania określone 
w art. 5.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

4) w art. 9 dotychczasową treść oznaczyć jako ust. 1 i dodać ust. 2 w brzmieniu:  
„2. Członek Rady jest obowiązany do składania Marszałkowi Sejmu oświadczenia o 

swoim stanie majątkowym na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby 
pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z 2008 r. Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2015 r. 
poz. 1635).”; 



– KP PiS 
– przyjąć 

 
5) po art. 21 dodać art. 21a w brzmieniu: 

„Art. 21a. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza klubom opozycyjnym 14-
dniowy termin na zgłaszanie kandydatów do Rady nie później niż 30 dni 
od dnia wejścia w życie ustawy.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
6) w art. 23 dodać ust. 3 i 4 w brzmieniu:  

„3. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wygasają mandaty dotychczasowych rad 
programowych spółek, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Rady programowe spółek działają w dotychczasowym składzie do czasu powołania 
rad programowych na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 17 w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
7) art. 24 nadać brzmienie: 

„Art. 24. Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 
art. 19, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”. 

– KP PiS 
– przyjąć 

 

Warszawa, dnia 22 czerwca 2016 r. 
 
                              Przewodnicząca Komisji 
     Sprawozdawca   
 
 
                /-/ Elżbieta Kruk 
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