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Projekt 

 

USTAWA  

z dnia … 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę o mediach narodowych  

i ustawę o składce audiowizualnej 
 

 

Rozdział 1  

Przepisy o wejściu w życie ustawy o mediach narodowych oraz ustawy o składce 

audiowizualnej  

 

Art. 1.  

Ustawa z dnia … 2016 r. o mediach narodowych (Dz. U. ...) wchodzi w życie z dniem 

1 lipca 2016 r., z wyjątkiem:  

1) art. 7 ust. 2 i 3, art. 29 oraz rozdziału 5, które wchodzą w życie po upływie 3 dni od 

dnia ogłoszenia niniejszej ustawy;  

2) art. 48, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 

 

Art. 2. 

Ustawa z dnia … 2016 r. (Dz. U. …) o składce audiowizualnej wchodzi w życie z dniem  

1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem art. 25 ust. 7, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 

r.  

Rozdział 2 

Zmiany w przepisach w obowiązujących 

 

Art. 3. 

W ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich 

rodzin (Dz. U. z 2015 r. poz. 840 oraz poz. 1844) uchyla się art. 23a. 
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Art. 4. 

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 361, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 13 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:  

„7a) przychody otrzymywane przez członków Rady Mediów Narodowych 

i społecznych rad programowych na podstawie przepisów o mediach 

narodowych;”; 

 2) w art. 21 w ust. 1: 

a) po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu: 

  „17a) kwoty stanowiące zwrot kosztów przysługujący członkom Rady Mediów 

  Narodowych na podstawie przepisów o mediach narodowych;”,  

b) uchyla się pkt 87.  

 

Art. 5. 

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2014 poz. 

851 z późn. zm.2) w art. 6 w ust. 1 po pkt 4b dodaje się pkt 4c w brzmieniu:  

 „4c) Fundusz Mediów Narodowych;”. 

 

Art. 6. 

W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1531, z późn. 

zm.3)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 w ust. 1 wyrazy „jednostkom publicznej radiofonii i telewizji” zastępuje się 

wyrazami „narodowym instytucjom radiofonii i telewizji, określonym w art. 2 ust. 2 

ustawy z dnia … 2016 r. o mediach narodowych (Dz. U. …),”; 

2) w art. 6 w ust. 2: uchyla się pkt 1 i 6a;  

3) w art. 16a w ust. 7 wyrazy „publicznej radiofonii i telewizji” zastępuje się wyrazami 

„narodowych instytucji radiofonii i telewizji”; 

4) w art. 20b w ust. 1 pkt 1 skreśla się wyrazy „opłat abonamentowych w rozumieniu ustawy 

z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych i”; 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 1278, 

1342, 1448, 1529 i 1540, z 2013 r. poz. 888, 1027, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717, z 2014 r. poz. 223, 312, 567, 
598, 773, 915, 1052, 1215, 1328, 1563, 1644, 1662 i 1863, z 2015 r. poz. 73, 211, 251, 478, 693, 699, 860, 933, 
978, 1197, 1217, 1259, 1296, 1321, 1322, 1333, 1569, 1595, 1607, 1688, 1767, 1784, 1844, 1893, 1925,1932, 
1992 i 2299 oraz z 2016 r. poz. 188 i 195. 

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 915, 1138, 1146, 
1215, 1328, 1457, 1563, 1662, z 2015 r. poz. 73, 211, 226, 933, 978, 1166, 1197, 1259, 1296, 1348, 1595, 1688, 
1767, 1844, 1932, oraz z 2016 r. poz. 68. 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 978 i 1830 oraz z 
2016 r. poz. 25 i 443.  
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5) uchyla się rozdział 4; 

6) w art. 33 w ust. 1 wyrazy „publicznej radiofonii i telewizji” zastępuje się wyrazami 

„narodowych instytucji radiofonii i telewizji”. 

 

Art. 7. 

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, 

z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 w § 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) składki audiowizualnej;”; 

2) w art. 3: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) ustawach podatkowych – rozumie się przez to ustawy dotyczące podatków, opłat, 

składki audiowizualnej oraz niepodatkowych należności budżetowych określające 

podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, 

podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki 

organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich 

następców prawnych oraz osób trzecich;”, 

b) w pkt 3 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu: 

„d) składkę audiowizualną;”; 

3) art. 5 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 5. Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego 

zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, Funduszu 

Mediów Narodowych, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, 

w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego.”; 

4) art. 6 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 6. Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne 

świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, Funduszu Mediów 

Narodowych. województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy 

podatkowej.”; 

5) w art. 28 dodaje się § 5 w brzmieniu: 

„§ 5. Wynagrodzenie inkasenta z tytułu poboru składki audiowizualnej określają 

odrębne przepisy.”;  

  

                                                 
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 699, 978, 1197, 
1269, 1311, 1649, 1923, 1932 i 2184 oraz z 2016 r. poz. 195. 
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6) w art. 53 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Od zaległości podatkowych, z zastrzeżeniem art. 52 § 1 pkt 2, art. 54 i art. 54a, 

nalicza się odsetki za zwłokę.”; 

7) po art. 54 dodaje się art. 54a w brzmieniu: 

„Art. 54a. Odsetek za zwłokę nie nalicza się od zaległości odbiorcy końcowego 

z tytułu składki audiowizualnej.”; 

8) w art. 78 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Nadpłaty z tytułu składki audiowizualnej oraz nadpłaty, których wysokość nie 

przekracza dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, 

nie podlegają oprocentowaniu.”. 

 

Art. 8. 

W ustawie z dnia 13 grudnia 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4 w pkt 9 po wyrazach „wykonywanie mandatu posła lub senatora,” dodaje się 

wyrazy „członkostwa w Radzie Mediów Narodowych,”;  

2) w art. 6 w ust. 1 w pkt 22 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 23 w brzmieniu: 

„23) członkami Rady Mediów Narodowych.”. 

 

Art. 9. 

W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 

Wywiadu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929 z późn. zm.6) w art. 37 w ust. 1: 

1) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) członków Rady Mediów Narodowych, dyrektorów naczelnych instytucji mediów 

narodowych i ich zastępców oraz osób kierujących jednostkami organizacyjnymi lub 

programami instytucji mediów narodowych;”; 

2) uchyla się pkt 6. 

 

  

                                                 
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 689, 978, 1037, 
1066, 1240, 1268, 1269, 1506, 1649, 1735, 1830, 1893 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 34.  
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2015 r. poz 2023 oraz z 2016 r. 
poz. 147 i 437. 
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Art. 10. 

W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1411, z późn. zm.7)) w art. 26 w ust. 1: 

1) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) członków Rady Mediów Narodowych, dyrektorów naczelnych instytucji mediów 

narodowych i ich zastępców oraz osób kierujących jednostkami organizacyjnymi lub 

programami instytucji mediów narodowych;”; 

2) uchyla się pkt 6. 

 

Art. 11. 

W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu 

Wojskowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 253, z późn. zm.8)) w art. 41 w ust. 1: 

1) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) członków Rady Mediów Narodowych, dyrektorów naczelnych instytucji mediów 

narodowych i ich zastępców oraz osób kierujących jednostkami organizacyjnymi lub 

programami instytucji mediów narodowych;”; 

2) uchyla się pkt 6.  

 

Art. 12. 

W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388 

oraz z 2016 r. poz. 178) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4:  

a) pkt 19 otrzymuje brzmienie:  

„19) członek społecznej rady programowej instytucji mediów narodowych, osoba 

zajmująca w takiej instytucji stanowisko dyrektora naczelnego lub jego zastępcy 

albo dyrektora oddziału, programu, agencji bądź biura lub jego zastępcy oraz osoba 

wykonująca w niej funkcje szefa redakcji, wydawcy audycji albo autora tekstów 

informacyjnych lub publicystycznych; 

b) dodaje się pkt 19a w brzmieniu: 

„19a) osoba kierująca biurem Rady Mediów Narodowych;”  

       2) w art. 8 pkt 18 otrzymuje brzmienie:  

    „18) pkt 19 i 19a – Przewodniczący Rady Mediów Narodowych;”; 

                                                 
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz i 1822, z 2015 r. poz. 
1066, 1217, 1224, 1268 i 2023 oraz z 2016 r. poz. 147 i 437.  
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 502 i 1055, z 2015 r. 
poz. 1066 i 1224 oraz z 2016 r. poz. 147 i 437. 
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 3) w art. 22 w ust. 1 po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:  

„13a) członka Rady Mediów Narodowych;”. 

 

Art. 13. 

W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, z późn. 

zm.9)) w art. 2 w ust. 1 w pkt 1 w lit. l średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się 

lit. m w brzmieniu: 

„m) zgłoszenia zwolnienia od obowiązku zapłaty składki audiowizualnej;”. 

 

Art. 14. 

W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących 

cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz.U. z 2011 nr 122 poz. 696) w art. 10 

w ust. 2 uchyla się pkt 5.  

 

Art. 15. 

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z. 2013 r. poz. 885, z późn. 

zm.10)) w art. 9 pkt 14 otrzymuje brzmienie:  

„14) inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych 

ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, 

instytutów badawczych, banków, spółek prawa handlowego i instytucji mediów 

narodowych.”. 

 

Art. 16. 

W ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. 

z 2011 nr 205, poz. 1203) w art. 29 w ust. 1 wyrazy „art. 15, art. 22 ust. 1 oraz art. 23a” 

zastępuje się wyrazami „art. 15 oraz art. 22 ust. 1”. 

 

Art. 17. 

W ustawie z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy 

budżetowej na rok 2016 (Dz. U. z 2015 poz. 2199) w art. 15 skreśla się wyrazy „S.A.” 

 

                                                 
9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz 1358, 1607, 1649, 
1844 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65 i 195.  
10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz 938 i 1646, z 2014 r. 
poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 
1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.  
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Art. 18. 

W ustawie z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 25) art. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”. 

 

Art. 19. 

W ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego 

(Dz. U. poz. 352) w art. 4 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) instytucji mediów narodowych w rozumieniu ustawy z dnia … o mediach narodowych 

(Dz. U. poz …);”. 

Art. 20. 

W ustawie z dnia 18 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją 

wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych 

Dni Młodzieży – Kraków 2016 (Dz. U. z 2016 poz. 393) w art. 34 skreśla się dwukrotnie 

użyty skrót „S.A.” 

 

Rozdział 3 

Przepisy uchylające  

 

Art. 21. 

Z dniem 1 lipca 2016 r. traci moc ustawa z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej  

(Dz. U. Nr 107, poz. 687 oraz z 2007 r. Nr 7, poz. 47). 

 

Art. 22. 

Z dniem 1 stycznia 2017 r. traci moc ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach 

abonamentowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1204 oraz z 2015 r. poz. 1324), z wyjątkiem art. 1, art. 6 

ust. 2 i 3, art. 7 ust. 9 i art. 8, które tracą moc z dniem 1 lipca 2016 r. 
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Rozdział 4 

 Przepisy przejściowe i dostosowujące  

 

Oddział 1 

Przepisy dotyczące instytucji mediów narodowych  

 

Art. 23. 

1. Z dniem 1 lipca 2016 r. (dzień przekształcenia) spółka akcyjna Skarbu Państwa działająca na 

podstawie dotychczasowych przepisów wymieniona w załączniku do ustawy staje się 

odpowiednią państwową osobą prawną wymienioną w tym załączniku.  

2. Z dniem przekształcenia osoba prawna, o której mowa w ust. 1, zwana dalej „przekształconą 

osobą prawną”, staje się podmiotem ogółu praw i obowiązków dotychczasowej spółki akcyjnej, 

zwanej dalej „byłą spółką”, w szczególności praw i obowiązków majątkowych byłej spółki, 

praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, a także praw i obowiązków wynikających 

z decyzji o rezerwacji częstotliwości oraz z udzielonych dotacji, zezwoleń, koncesji i ulg. 

3. Z dniem przekształcenia:  

1) akcje Skarbu Państwa w byłej spółce ulegają umorzeniu bez wynagrodzenia; 

2) mandaty członków zarządu, rady nadzorczej i rady programowej byłej spółki oraz 

ustanowione przez nią prokury wygasają. 

4. Sąd rejestrowy z urzędu wykreśla byłą spółkę z Krajowego Rejestru Sądowego, czyniąc 

wzmiankę: „Z dniem 1 lipca 2016 r. wykreślona spółka akcyjna uległa przekształceniu, na 

podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia … 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o mediach 

narodowych i ustawę o składce audiowizualnej (Dz. U. …), w państwową osobę prawną 

o nazwie: …”, w której po dwukropku podaje się nazwę przekształconej osoby prawnej 

zgodnie z załącznikiem do ustawy. 

 

Art. 24. 

1. Do czasu nadania przekształconej osobie prawnej statutu, na podstawie ustawy wymienionej 

w art. 1, obowiązują postanowienia statutu byłej spółki w zakresie, w jakim nie są sprzeczne 

z ustawą. 

2. Jeżeli statut byłej spółki wymaga do dokonania określonej czynności prawnej zgody rady 

nadzorczej lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy, zgodę wyraża Rada Mediów 

Narodowych, zwana dalej „Radą”. 
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Art. 25. 

1. Do czasu powołania dyrektora lub powierzenia pełnienia obowiązków odpowiednio na 

podstawie art. 23 ust. 1 lub art. 26 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1:  

1) dotychczasowy prezes zarządu byłej spółki pełni obowiązki dyrektora naczelnego 

przekształconej osoby prawnej, a pozostali dotychczasowi członkowie zarządu byłej spółki 

pełnią obowiązki jego zastępców; 

2) dotychczasowy dyrektor oddziału regionalnego Telewizji Polskiej pełni obowiązki związane 

z tym stanowiskiem. 

2. Przewodniczący Rady ogłasza konkursy na stanowiska określone w art. 22 ust. 1 ustawy 

wymienionej w art. 1 w terminie do dnia 1 grudnia 2016 r.  

3. W celu uzyskania absolutorium dotychczasowi członkowie zarządu i rady nadzorczej byłej 

spółki złożą ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa za pośrednictwem dyrektora 

naczelnego przekształconej osoby prawnej, w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r., 

sprawozdania ze swojej działalności w pierwszym półroczu 2016 r. 

 

Art. 26. 

1. Do dnia 30 listopada 2016 r. dyrektor naczelny przekształconej osoby prawnej sporządza 

sprawozdanie finansowe byłej spółki za pierwsze półrocze 2016 r. Układ i treść powinny 

odpowiadać wymaganiom dotyczącym rachunkowości spółki akcyjnej.  

2. Dyrektor przekształconej osoby prawnej przedkłada sprawozdanie finansowe, o którym mowa 

w ust. 1, oraz sprawozdania dotychczasowych członków zarządu i rady nadzorczej byłej spółki 

z ich działalności w pierwszym półroczu 2016 r. ministrowi właściwemu do spraw Skarbu 

Państwa. 

3. Po otrzymaniu dokumentów wymienionych w ust. 1 minister właściwy do spraw 

Skarbu Państwa:  

1) powierza badanie sprawozdań finansowych biegłemu rewidentowi wybranemu przez byłą 

spółkę; może także powierzyć dodatkowe badanie innemu biegłemu rewidentowi; 

2) decyduje w sprawach zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz udzielenia 

absolutorium dotychczasowym członkom zarządu i rady nadzorczej, składając w imieniu 

Skarbu Państwa odpowiednie oświadczenia w formie pisemnej.  

4. Skarbowi Państwa nie przysługuje prawo do podziału zysku byłej spółki.  

5. Sprawozdanie finansowe byłej spółki wraz z opinią biegłego rewidenta oraz oświadczenie 

ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o zatwierdzeniu tego sprawozdania składa się 

do Krajowego Rejestru Sądowego i ogłasza się, stosując odpowiednio przepisy dotyczące 

składania do Krajowego Rejestru Sądowego i ogłaszania dokumentów działającej spółki 

akcyjnej. 
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Art. 27. 

1. Nawiązany przed dniem przekształcenia stosunek pracy pracownika przekształconej osoby 

prawnej zatrudnionego na czas nieokreślony na stanowisku dyrektora, zastępcy dyrektora, 

kierownika bądź zastępcy kierownika lub na stanowisku szefa redakcji bądź zastępcy szefa 

redakcji wygasa z dniem 30 września 2016 r., chyba że do tego czasu strony zawrą umowę 

przewidującą dalsze trwanie stosunku pracy. 

2. Wygaśnięcie stosunku pracy z mocy ust. 1 nie następuje w przypadku pracownika: 

1) który korzysta ze szczególnej ochrony stosunku pracy, określonej w odrębnych przepisach, 

z zastrzeżeniem ust. 3, lub 

2) którego stosunek pracy ustaje na podstawie odrębnych przepisów. 

3. Wyłączenie, o który mowa w ust. 2 pkt 1, nie dotyczy ochrony stosunku pracy w czasie urlopu 

lub usprawiedliwionej nieobecności w pracy. W takim przypadku osoba, której stosunek pracy 

wygasł z mocy ust. 1, zachowuje prawo do świadczeń określonych w odrębnych przepisach za 

cały okres urlopu lub usprawiedliwionej nieobecności w pracy.   

4. Pracownikowi, którego stosunek pracy wygasł z mocy ust. 1, przysługuje odprawa pieniężna. 

Do określenia jej wysokości stosuje się odpowiednio art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o 

szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 

niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 r. poz. 192, 1220 i 1268). 

5. Przekształcona osoba prawna do dnia 31 lipca 2016 r. informuje na piśmie pracowników, do 

których stosuje się ust. 1, o treści ust. 1–3.  

 

Art. 28. 

1. Pierwsza kadencja społecznych rad programowych rozpoczyna się z dniem 1 września 2016 r.  

2. Dotychczasowi członkowie rad programowych byłych spółek mogą kandydować na członków 

społecznych rad programowych także z pominięciem trybu zgłaszania określonego w art. 29 

ustawy wymienionej w art. 1. Kandydaturę może zgłosić każdy, w tym zainteresowana osoba. 

 

Art. 29. 

1. Uprawnienia przyznane byłym spółkom i nałożone na nie obowiązki oraz kompetencje 

przyznane ich zarządom w obowiązujących przepisach niewymienionych w niniejszej ustawie, 

wydanych przed dniem jej wejścia w życie wykonują odpowiednio przekształcone osoby 

prawne oraz ich dyrektorzy naczelni. 

2. Ilekroć przepisy, o których mowa w ust. 1: 

1) nakładają na byłe spółki obowiązek składania sprawozdań Krajowej Radzie Radiofonii  

i Telewizji – takie samo sprawozdanie i w tym samym terminie składa się także Radzie;  
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2) określają obowiązek rozpowszechniania określonych audycji w programie TV Polonia 

– spełnienie tego obowiązku polega na rozpowszechnianiu audycji w programie Telewizji 

Polskiej przeznaczonym dla Polonii i Polaków za granicą.     

 

Art. 30. 

1. W 2016 r. instytucje mediów narodowych realizują przychody i wydatki zgodnie 

z dotychczasowymi planami.  

2. Do czasu wdrożenia finansowania misji publicznej Polskiej Agencji Prasowej przez Fundusz 

Mediów Narodowych, zwany dalej „Funduszem”, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2017 

r. stosuje się odpowiednio dotychczasowe zasady finansowania tej instytucji. 

 

Oddział 2 

Przepisy dotyczące Funduszu Mediów Narodowych 

 i Rady Mediów Narodowych  

 

Art. 31. 

Tworzy się Fundusz. 

Art. 32. 

1. Od dnia 1 lipca 2016 r. rachunek bankowy prowadzony dotychczas na podstawie art. 6 ust. 2 

ustawy wymienionej art. 22 prowadzi się jako rachunek Funduszu, o którym mowa w art. 57  

ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1. 

2. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przekaże Funduszowi w terminie do 

dnia 4 lipca 2016 r.: 

1) informację o przychodach i wydatkach zrealizowanych na rachunku, o którym mowa 

w ust. 1, w pierwszym półroczu 2016 r. oraz o saldzie tego rachunku na koniec dnia 30 

czerwca 2016 r.; 

2) kopie dokumentów dotyczących zrealizowanego i planowanego wydatkowania w 2016 r. 

środków gromadzonych na tym rachunku. 

3. Fundusz ma prawo uzyskiwać od Banku Gospodarstwa Krajowego informacje, na zasadach 

dotyczących posiadacza rachunku, o obrotach zrealizowanych przed dniem 1 lipca 2016 r. na 

rachunku, o którym mowa w ust. 1. 
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Art. 33. 

Przewodniczący Rady zwołuje pierwsze posiedzenie Rady niezwłocznie po powołaniu wszystkich 

jej członków. 

 

Art. 34. 

1. Rada uchwali uproszczony plan finansowy Funduszu na rok 2016 w terminie do dnia 15 

października 2016 r. Plan ten podlega zatwierdzeniu przez Marszałka Sejmu. 

2. W 2016 r. odpis przewidziany w art. 58 ustawy wymienionej w art. 1 może przekroczyć limit 

1,5%, jeżeli jest to uzasadnione niezbędnymi wydatkami administracyjnymi w tym roku. 

3. Do czasu zatwierdzenia planu finansowego, o którym mowa w ust. 1, Kancelaria Sejmu 

zapewnia obsługę biurową prac związanych z organizacją i funkcjonowaniem Funduszu oraz 

tymczasowo wykłada związane z tym koszty. Fundusz zwraca Kancelarii Sejmu poniesione 

przez nią wydatki w terminie do dnia 15 grudnia 2016 r. 

 

Art. 35. 

Rada opracuje i ogłosi standardy, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, 

w terminie do dnia 31 października 2016 r. Do czasu ich wdrożenia, lecz nie później niż do dnia 

31 grudnia 2016 r. stosuje się odpowiednio dotychczasowe zasady. 

 

Art. 36. 

W latach 2016 i 2017 Fundusz podejmuje działania oraz wspiera działania instytucji mediów 

narodowych, innych instytucji i właściwych urzędów na rzecz spopularyzowania treści i celów 

ustawy wymienionej w art. 2 oraz przeszkolenia osób wykonujących określone w niej zadania.    

 

Art. 37. 

1. Fundusz może przeprowadzić losowanie 1000 premii po 5000 zł dla osób fizycznych, które do 

dnia 31 stycznia 2017 r. zapłacą składkę audiowizualną, zwaną dalej „składką”, za cały rok 

2017.  

2. Fundusz ogłasza losowanie i podaje do wiadomości publicznej jego regulamin do dnia 10 

stycznia 2017 r. za pośrednictwem instytucji mediów narodowych i na stronie internetowej 

Funduszu. Do losowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku 

o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 471). 

3. Premie, o których mowa w ust. 1, Fundusz wypłaca ze środków gromadzonych na rachunku 

bankowym, o którym mowa w art. 57 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1. Premie te zwalnia się 

z podatku dochodowego od osób fizycznych.  
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Oddział 3 

Przepisy dotyczące opłat abonamentowych i składki audiowizualnej 

  

Art. 38. 

W 2016 r. nie stosuje się art. 3 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 22 w odniesieniu do roku 2017.  

 

Art. 39. 

Od dnia 1 lipca 2016 r. wpływy z opłat abonamentowych i odsetek za zwłokę w ich uiszczaniu 

oraz opłat na za używanie niezarejestrowanego odbiornika radiowego lub telewizyjnego, 

realizowane na podstawie ustawy wymienionej w art. 22, pomniejszone o należności operatora 

wyznaczonego określone w umowie zawartej zgodnie z art. 6 ust. 2 lub wynikające z art. 7 ust. 8 

tej ustawy, przekazuje się na rachunek Funduszu. 

 

Art. 40. 

1. Do zobowiązań z tytułu opłat abonamentowych, które powstały w czasie obowiązywania 

ustawy wymienionej w art. 22, do odsetek od zaległości w uiszczaniu tych opłat, do poboru 

tych opłat i odsetek, do należności operatora wyznaczonego oraz do odpowiedzialności za 

nieprzestrzeganie ustawy w czasie jej obowiązywania stosuje się dotychczasowe przepisy, z 

zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Zobowiązania wynikające z ustawy wymienionej w art. 22 przedawniają się według 

dotychczasowych przepisów, lecz nie później niż z końcem 2017 r.  

3. Od dnia 1 stycznia 2017 r. kompetencje określone w art. 9 i art. 10 ustawy wymienionej w art. 

22 wykonuje naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo w sprawach składki. 

W szczególności przejmuje on postępowania wszczęte przez Krajowa Radę Radiofonii 

i Telewizji i niezakończone przed dniem 1 stycznia 2017 r.; czynności dokonane przed tym 

dniem pozostają w mocy.  

 

Art. 41. 

W 2017 r. kwotę pieniężną w iloczynie określonym w art. 13 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 2 

podwyższa się do 0,30 zł.   

 

Art. 42. 

Odbiorcy końcowi mogą składać zgłoszenia w trybie art. 24 ustawy wymienionej w art. 2 od dnia 

1 października 2016 r., ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2017 r. Termin przekazania przez organ 

gminy informacji o zgłoszeniach dokonanych w 2016 r. organowi podatkowemu biegnie od dnia 1 
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stycznia 2017 r. 

 

Rozdział 5 

 Przepis końcowy  

 

Art. 43. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:  

1) art. 6 w zakresie zmian 1, 3, 5 i 6 oraz art. 9–11, 17, 19, 20, 23–32 i 39, które wchodzą w 

życie z dniem 1 lipca 2016 r.;     

2) art. 13 i 42, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2016 r.;  

3) art. 3, art. 4 w zakresie zmiany 2 lit. b, art. 6 w zakresie zmiany 4 oraz art. 7, 16, 40 i 41, 

które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.    
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Załącznik do ustawy z dnia … (poz. …)  

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH PRZEKSZTAŁCONYCH Z MOCY ART. 23 UST. 1 

 
Poz. Firma byłej spółki i numer  

w Krajowym Rejestrze Sądowym 
Nazwa państwowej osoby prawnej  

po przekształceniu byłej spółki  
1 Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna 

(0000067663) 
Polska Agencja Prasowa  

2 Polskie Radio – Spółka Akcyjna (0000017753) Polskie Radio 
 3 „Telewizja Polska” Spółka Akcyjna (0000100679) Telewizja Polska  

 
N a r o d o w e  r o z g ł o ś n i e  r e g i o n a l n e  

 
4 Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w 

Białymstoku „Radio Białystok” Spółka Akcyjna 
(0000037873) 

Polskie Radio Białystok – Regionalna Rozgłośnia 
w Białymstoku 

5 Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w 
Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” 
Spółka Akcyjna (0000183992) 

Polskie Radio Pomorza i Kujaw – Regionalna 
Rozgłośnia w Bydgoszczy  

6 Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku 
„Radio Gdańsk” Spółka Akcyjna (0000195933) 

Polskie Radio Gdańsk – Regionalna Rozgłośnia 
w Gdańsku 

7 Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w 
Katowicach „Radio Katowice” Spółka Akcyjna 
(0000139719) 

Polskie Radio Katowice – Regionalna Rozgłośnia 
w Katowicach  

8 Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Kielcach 
„Radio Kielce” – Spółka Akcyjna (0000124925) 

Polskie Radio Kielce – Regionalna Rozgłośnia w 
Kielcach  

9 Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w 
Koszalinie „Radio Koszalin” Spółka 
Akcyjna (0000167073)  

 

Polskie Radio Koszalin – Regionalna Rozgłośnia 
w Koszalinie 

10 Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Krakowie 
Radio Kraków Spółka Akcyjna (0000049387) 

Polskie Radio Kraków – Regionalna Rozgłośnia 
w Krakowie 

11 Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Lublinie 
„Radio Lublin” Spółka Akcyjna (0000130672) 

Polskie Radio Lublin – Regionalna Rozgłośnia w 
Lublinie 

12 Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Łodzi 
„Radio Łódź” – Spółka Akcyjna (0000144209) 

Polskie Radio Łódź – Regionalna Rozgłośnia w 
Łodzi  

13 Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie 
– „Radio Olsztyn” Spółka Akcyjna (0000038114) 

Polskie Radio Olsztyn – Regionalna Rozgłośnia 
w Olsztynie 

14 Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu 
„Radio Opole” Spółka Akcyjna (0000124187) 

Polskie Radio Opole – Regionalna Rozgłośnia w 
Opolu  
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Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu 
„Radio Merkury” Spółka Akcyjna (0000097316) 

Polskie Radio Merkury – Regionalna Rozgłośnia 
w Poznaniu 

16 „Polskie Radio Rzeszów” – Rozgłośnia Regionalna 
w Rzeszowie Spółka Akcyjna (0000144370)   

Polskie Radio Rzeszów – Regionalna Rozgłośnia                    
w Rzeszowie  

17 Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w 
Szczecinie „PR Szczecin” Spółka Akcyjna 
(0000121087) 

Polskie Radio Szczecin – Regionalna Rozgłośnia 
w Szczecinie  

18 Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w 
Warszawie „Radio dla Ciebie” Spółka Akcyjna 
(0000075953) 

Polskie Radio dla Ciebie – Regionalna 
Rozgłośnia w Warszawie 

19 Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia we 
Wrocławiu – Radio Wrocław – Spółka Akcyjna 
(0000089881) 

Polskie Radio Wrocław – Regionalna Rozgłośnia 
we Wrocławiu 

20 Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Zielonej 
Górze „Radio Zachód” – Spółka Akcyjna 
(0000082137) 

Polskie Radio Zachód – Regionalna Rozgłośnia w 
Zielonej Górze 
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UZASADNIENIE PROJEKTU USTAWY  
PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ O MEDIACH NARODOWYCH 

I USTAWĘ O SKŁADCE  AUDIOWIZUALNEJ 
 

1. Uwagi wstępne 

Między ustawą o mediach narodowych i ustawą o składce audiowizualnej istnieje 

ścisła współzależność. Na ich wdrażaniu będzie opierać się proces reformy publicznego 

sektora mediów, który oprócz radiofonii i telewizji obejmie także Polską Agencję Prasową. 

Proces ten będzie rozłożony na 3 etapy; a mianowicie:  

a) w czwartym dniu po dniu ogłoszenia, co w intencji projektodawców powinno 

nastąpić na przełomie maja i czerwca 2016 r., rozpoczną się prace nad zorganizowaniem 

Funduszu Mediów Narodowych i jego organu – Rady Mediów Narodowych; 

b) w dniu 1 lipca 2016 r. dotychczasowe jednostki publicznej radiofonii i telewizji 

oraz Polska Agencja Prasowa, mające formę spółek akcyjnych Skarbu Państwa, ulegną z 

mocy prawa przekształceniu w państwowe osoby prawne – instytucje mediów narodowych; 

od tego dnia wpływy z opłat abonamentowych będą przychodami Funduszu Mediów 

Narodowych; 

c) z dniem 1 stycznia 2017 r. system opłat abonamentowych zostanie zastąpiony 

systemem składki audiowizualnej. 

Wprowadzenie obu wspomnianych ustaw wymaga nowelizacji wielu przepisów 

obowiązujących; niekiedy zmiany w jednej ustawie wiążą się zarówno z ustawą o mediach 

narodowych, jak i z ustawą o składce audiowizualnej. Również niektóre przepisy przejściowe 

i dostosowujące, np. dotyczące pierwszego okresu finansowania Funduszu Mediów 

Narodowych, plasują się na styku materii obu ustaw.  

Uzasadnia to zamieszczenie przepisów wprowadzających obydwie ustawy w jednym, 

osobnym akcie.  

2. Przepisy o wejściu w życie, zmieniające i uchylające 

 Terminy wejścia w życie przepisów wprowadzanych ustaw (art. 1 i 2), terminy utraty 

mocy obowiązującej dwóch ustaw dotychczasowych (art. 21 i 22) oraz zakres i terminy 

wejścia w życie zmian w obowiązujących ustawach zawierających przepisy związkowe (art. 
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3–20) są konsekwencją założeń obu ustaw, przedstawionych w uzasadnieniach ich projektów, 

albo są oczywiste ze względów porządkowych. 

 W związku z dokonywaną w art. 6 projektowanej ustawy zmianą art. 6 ust. 2 ustawy z 

1992 r. o radiofonii i telewizji uchyla się pkt 1 tego przepisu, przyznający Krajowej Radzie 

Radiofonii i Telewizji kompetencję do „projektowania w porozumieniu z Prezesem Rady 

Ministrów kierunków polityki państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji”. Przepis ten ma już 

tylko znaczenie historyczne –  nie odpowiada roli obu organów według Konstytucji RP z 1997 r. i 

jest w praktyce martwy.  

 3. Zmiany w zastanych stosunkach prawnych dokonywane z dniem 1 lipca 2016 r.  

 Mechanizm przekształcenia z mocy prawa 20 dotychczasowych spółek akcyjnych 

Skarbu Państwa w instytucje mediów narodowych oraz skutki tych przekształceń są określone 

w art. 23–29. Przewiduje się kontynuację bytu prawnego tych spółek w nowej formie 

prawnej. Przekształcone osoby prawne są podmiotami wszystkich praw i obowiązków 

indywidualnie nabytych przez byłą spółkę (art. 23 ust. 2), a także praw i obowiązków 

wyznaczonych generalnie w dotychczasowych przepisach prawa (art. 29).  

 W związku z utworzeniem z mocy ustawy Funduszu Mediów Narodowych (dalej: 

FMN) i koniecznością zapewnienia mu w 2016 r. przychodów stanowiących surogat 

przychodów ze składki audiowizualnej, które będą realizowane dopiero po 1 stycznia 2017 r., 

rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego, na którym gromadzi się środki 

pochodzące z opłat abonamentowych, będzie od 1 lipca 2016 r. rachunkiem FMN.  

 4. Dyskontynuacja niektórych stosunków pracy 

Projekt wprowadza dyskontynuację z mocy prawa zatrudnienia na niektórych 

stanowiskach po trzech miesiącach od dnia przekształcenia byłej spółki w instytucję mediów 

narodowych, jeżeli do tego czasu strony nie zawrą umowy przewidującej dalsze  zatrudnienie 

(art. 27 ust. 1–3). Podobny mechanizm dyskontynuacji zatrudnienia z mocy samego prawa 

był ustanawiany przez ustawodawcę w przypadku przekształceń niektórych struktur 

organizacyjnych realizujących inne zadania publiczne (art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 

2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy, Dz.U. nr 41, poz. 361 ze zm.; art. 20 ust. 3 

ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i 

kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji, 

Dz.U. nr 267, poz. 2258 ze zm.; art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o uchyleniu 
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ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”, Dz.U. z 2014 r. 

poz. 1856).  

 5. Inne przepisy przejściowe i dostosowujące 

 W związku z odroczeniem wejścia w życie art. 48 ustawy mediach narodowych (art. 1 

pkt 2), co jest uzasadnione koniecznością zachowania rocznego horyzontu planowania 

finansowego, przewiduje się niezbędną regulację przejściową dotyczącą drugiego półrocza 

2016 r. Instytucje mediów narodowych będą realizować przychody i wydatki zgodnie z 

dotychczasowymi planami (art. 30 ust. 1). Z kolei FMN będzie działać na podstawie 

uproszczonego planu finansowego, zatwierdzanego przez Marszalka Sejmu, a do tego czasu 

uzyska zwrotną pomoc w obsłudze swoich prac biurowych od Kancelarii Sejmu (art. 34). 

Ponieważ zwrot niewielkich wydatków nastąpi przed zakończeniem 2016 r., nie będą one 

stanowić obciążenia dla budżetu państwa.  

 Ustawa o mediach narodowych po raz pierwszy przewiduje finansowanie misji 

publicznej PAP z daniny publicznej przeznaczonej na finansowanie mediów narodowych. 

Ponieważ wdrożenie tej zmiany wymaga czasu, projekt przejściowo utrzymuje 

dotychczasowe finansowania PAP, oparte na dotacji budżetowej (art. 35). 

 Projekt akcentuje potrzebę działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych na 

rzecz upowszechnienia wiedzy o składce audiowizualnej i budowania pozytywnego stosunku 

do tej daniny (art. 36 i 37). Przewidziane w art. 37 losowanie premii dla osób, które zapłacą 

składkę z góry za cały rok 2017, jest potrzebne w szczególności dlatego, że w systemie 

składki audiowizualnej, w celu unikania komplikacji w poborze, nie przewiduje się zniżek z 

tytułu zapłaty z góry za cały rok. Ponieważ należy się liczyć z bardzo niskimi wpływami z 

tytułu opłat abonamentowych w drugiej połowie 2016 r. (największe wpływy zawsze miały 

miejsce w styczniu), tym ważniejsze jest, by skłonić jak największą liczbę osób do zapłacenia 

składki audiowizualnej z góry za cały rok 2017.   

 Pozostałe przepisy przejściowe i dostosowujące są skorelowane z odpowiednimi 

założeniami ustaw wprowadzanych i omówione w uzasadnieniach projektów tych ustaw.  
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 6. Zgodność z prawem Unii Europejskiej  

 Przedmiot projektowanej ustawy wprowadzającej nie jest objęty prawem Unii 

Europejskiej.  

 W szczególności do art. 27 projektowanej ustawy nie odnoszą się przepisy dyrektywy 

Rady 2001/23/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw 

Członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia 

przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów. Zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. 

a dyrektywy ma ona zastosowanie do przejęcia przedsiębiorstwa, zakładu lub części 

przedsiębiorstwa bądź zakładu przez innego pracodawcę w wyniku prawnego przeniesienia 

własności lub łączenia. Przepisy dyrektywy nie znajdują więc zastosowania do 

przekształcenia dotychczasowych spółek prawa handlowego w instytucje mediów 

narodowych, ponieważ nie mamy to do czynienia ani z przeniesieniem własności z jednego 

podmiotu na inny podmiot, ani z łączeniem podmiotów.  

 Przytoczona dyrektywa obowiązywała już w dacie przystąpienia Polski do Unii 

Europejskiej. W okresie poakcesyjnym polski ustawodawca wprowadzał w życie przepisy 

przewidujące wygaśnięcie stosunków pracy dotychczasowych pracowników instytucji 

publicznych, na przykład wymienione w części  4 uzasadnienia.  


