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Szanowny Panie Ministrze, 
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Warszawa,23 kwietnia 2015 roku 

Szanowny Pan 
Adam Podgórski 
Zastępca Szefa 
Kancelarii Sejmu 

w nawiązaniu do przesłanego na moje ręce z upoważnienia Marszałka Sejmu senackiego 

projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych (pismo GMS-WP-173-88/15 

z 8 kwietnia br.) pozwalam sobie- zgodnie z oczekiwaniem Pana Ministra- przekazać moją 

opinię w tej sprawie. 

Z prawdziwym ubolewaniem muszę stwierdzić, że m1mo najszlachetniejszych intencji 

Ustawodawcy dążącego do naprawy dysfunkcyjnego systemu opłat abonamentowych, 

procedowany obecnie w Parlamencie RP projekt nowelizacji ustawy nie stanowi remedium 

na istniejącą sytuację. Prowadzone od miesięcy prace eksperckie w Biurze Krajowej Rady 

Radiofonii i Telewizji wskazują jednoznacznie, że dynamika zmian technologicznych 

w dziedzinie mediów elektronicznych w połączeniu z ewolucją zachowań społecznych przez 

nowe technologie komunikacyjne wywoływanych wymagają wprowadzenia tak radykalnych 

rozwiązań prawnych, że nie sposób ich ująć w nowelizacji ustawy pochodzącej sprzed dziesięciu 

lat. 

Ponadto dodatkowym niepokojem napawają nas uwagi do przesłanej nowelizacji zgłoszone 

ze strony Telewizji Polskiej S.A. oraz Polskiego Radia S.A. potwierdzające również nasze 

obawy, że projekt nie zawiera narzędzi prawnych uszczelniających system finansowania mediów 

publicznych, co może prowadzić do nieprzewidywalnych skutków w realizacji misji publicznej 

pod rządami ustawy zmienionej w zaproponowany sposób. 

Podzielając powyżej wyrażone przez media publiczne zaniepokojenie, a jednocześnie chcąc 

wyjść naprzeciw słusznej inicjatywie Senatorów, zmierzającej do ulżenia w wypełnianiu 

z~~ ustaw,owęgon obowiązku osobom kończącym 75. rok życia, którym w sposób oczywisty 
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Biura KRRiT, dotyczący tylko tej grupy obywateli. Dalsze rozszerzanie katalogu zmian ustawy 

przy ograniczonym czasie jego procedowania, co wynika z kalendarza prac parlamentarnych, 

muszę uznać - przy całej zgromadzonej na ten temat wiedzy - za nazbyt ryzykowne zarówno 

z punktu widzenia ściągalności opłat abonamentowych, jak i żywotnego interesu publicznego 

realizowanego poprzez niezależne media publiczne. 

Projekt przedstawionej przeze mnie nowelizacji uzupełniony jest o przepisy umożliwiające 

Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji takie dysponowanie przyznanym przez Ustawodawcę 

budżetem, aby - poprzez zatrudnienie na określony czas dodatkowych urzędników -

przyspieszyć rozpatrywanie w Biurze KRRiT ogromnej liczby wniosków w sprawach 

abonamentowych- najczęściej o umorzenie lub rozłożenie opłat na raty. Tu należy podkreślić, 

że w 90% Krajowa Rada przychyla się do wyrażanych przez abonentów oczekiwań. Jednak 

niewydawanie decyzji we wnioskowanych sprawach, spowodowane brakami kadrowymi 

w naszym urzędzie (obecnie około 194 tysięcy spraw oczekuje na rozpatrzenie przez 

11 urzędników) powoduje, że dla wielu obywateli obowiązujący system staje się nadzwyczaj 

dolegliwy. 

Chciałbym jednocześnie wyrazić moją nadzieję a nawet oczekiwanie, że Ustawodawca 

dostrzegając konieczność opracowania na nowo systemu opłat abonamentowych, uczyni swoją 

ambicją przeprowadzenie dogłębnych zmian prawnych w tym obszarze w najbliższym 

możliwym czasie. 

Załączniki: 

l. Projekt ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych z 2 kwietnia 2015 r. 
opracowany w Biurze KRRiT 

Do wiadomości: 

l. Prof. Małgorzata Omilanowska, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 



PROJEKT 2.04.2015 

USTAWA 

z dnia ... 

o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych 

Art. l. W ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1204) wprowadza się następujące zmiany: 

l) wart. 4: 

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

"3a. Zwolnienie określone w ust. l pkt 2 przysługuje od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym osoba ukończyła 75 lat.", 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

"4. Osoby korzystające ze zwolnień od opłat abonamentowych z wyjątkiem osób, o 

których mowa w ust. l pkt 2, obowiązane są zgłosić placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego, o której mowa w ust. 3, zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które 

mają wpływ na uzyskane zwolnienia, w terminie 30 dni od dnia, w którym taka 

zmiana nastąpiła."; 

2) wart. 7 po ust. l dodaje się ust. la w brzmieniu: 

"la. Operator wyznaczony, o którym mowa w ust. l,jest uprawniony do otrzymywania 

danych ze zbioru PESEL na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 września 20 l O r. 

o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427, z późn. zm.).". 

Art. 2 l. W latach 2015-2017 limit wydatków na wynagrodzenia w Krajowej Radzie 

Radiofonii i Telewizji wraz z opłaconymi przez pracodawcę składkami na ubezpieczenie 

społeczne i Fundusz Pracy z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy zmienianej wart. 

l, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zwiększa się o kwotę 2.340.000 zł, z tym że w 

poszczególnych latach limit zostaje zwiększony o: 

l) w 2015 r. -720.000 zł; 

2) w 2016 r.- 1.500.000 zł; 



3) w 2017 r.- 120.000 zł. 

2. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji monitoruje wykorzystanie rocznych limitów 

wydatków, o których mowa w ust. l, oraz wdraża mechanizmy korygujące, o których mowa 

w ust. 3 i 4. 

3. W przypadku gdy wielkość wydatków, o których mowa w ust. l, po pierwszym półroczu 

danego roku wyniesie więcej niż 65% limitu przewidzianych na ten rok, wielkość wydatków 

obniża się w czwartym kwartale o kwotę stanowiącą różnicę między wielkością tego limitu a 

kwotą przekroczenia. 

4. W przypadku gdy w drugim półroczu zostanie przekroczony limit wydatków, o którym 

mowa w ust. l, przewidzianych na dany rok, w następnym roku limit wydatków określonych 

na ten rok obniża się o kwotę przekroczenia w poprzednim roku. 

Art. 3. U stawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

UZASADNIENIE 

Zasadniczym celem projektu nowelizacji ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach 

abonamentowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1204) jest zniesienie obowiązku składania 

oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnienia od opłat abonamentowych 

przez osoby, które ukończyły 75 rok życia. Konieczność składania oświadczenia o spełnianiu 

warunków do korzystania ze zwolnienia od opłat abonamentowych oraz przedstawienia 

dokumentów potwierdzających uprawnienie do tego rodzaju zwolnień przez osoby, które 

ukończyły 75 lat, okazała się dla nich uciążliwa i trudna do wykonania. Osoby te, między 

innymi ze względu na stan zdrowia, często nie dopełniały wymaganych formalności ponosząc 

ich konsekwencje. 

Projekt ustawy przewiduje zniesienie obowiązku składania przez osoby, które ukończyły 75 

rok życia oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnienia od opłat 

abonamentowych oraz przedstawiania dokumentu potwierdzającego uprawnienie do 

korzystania z tego zwolnienia. Ponadto precyzuje, że w przypadku tych osób zwolnienie od 

opłat abonamentowych będzie przysługiwało od pierwszego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym osoba ukończy 75 rok życia. 

Opłaty abonamentowe są pobierane przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 

dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. Ponadto podmiot ten prowadzi także kontrolę 



wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz 

obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej. W związku z tym, w celu umożliwienia 

operatorowi wyznaczonemu dokonywania weryfikacji osób podlegających zwolnieniu od 

opłat abonamentowych w oparciu o dane z rejestru PESEL, projekt ustawy jednoznacznie 

wskazuje, iż realizacja tego zadania będzie następowała w oparciu o dane z rejestru PESEL na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 

217, poz. 1427, z późn. zm.). 

Ponadto projekt ustawy, poprzez zmianę art. 4 ust. 4, wydłuża z 14 do 30 dni termin, w 

którym osoby korzystające ze zwolnienia od opłat abonamentowych obowiązane są zgłosić 

placówce pocztowej operatora wyznaczonego zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które 

mają wpływ na uzyskane zwolnienia. Jednocześnie uściślono, że obowiązek ten nie dotyczy 

osób, które ukończyły 75 lat. 

Uwzględniając podstawowy cel regulacji, jakim jest ułatwienie i znaczące przyspieszenie 

postępowań w sprawach abonamentowych, projekt ustawy przewiduje zwiększenie w latach 

2015-2017 łącznie o kwotę 2.340.000 zł limitu wydatków na wynagrodzenia w Krajowej 

Radzie Radiofonii i Telewizji wraz z opłaconymi przez pracodawcę składkami na 

ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Środki na zwiększenie wydatków z tytułu 

wynagrodzeń w 2015 r. mają pokrycie w kwocie ustalonej w ustawie budżetowej, zaś 

proponowane zwiększenie limitu wynagrodzeń w 2016 roku nie spowoduje konieczności 

zwiększenia poziomu wydatków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ponad poziom z 

ustawy budżetowej na rok bieżący. 

Należy podkreślić, iż w latach 2009-2014 do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęło 

łącznie ok.430 tysięcy listów w sprawach abonenckich, zaś wg. stanu na dzień l stycznia 

2015 r. do rozpatrzenia pozostaje ponad 194 tysiące wniosków. Mając powyższe na 

względzie, a także biorąc pod uwagę, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do 

samodzielnego prowadzenia postępowań administracyjnych w całości upoważnieni mogą być 

wyłącznie pracownicy organu administracji publicznej, prawidłowe wykorzystanie środków 

przyznanych już Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w ustawie budżetowej na 2015 r., 

wymaga zwiększenia limitu wydatków na wynagrodzenia, który ogranicza art. 14 ust. 3 pkt 

6b ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy 

budżetowej (tzw. "ustawy okołobudżetowej"). 



Umożliwi to czasowe zwiększenie zatrudnienia w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i 

Telewizji o 10 etatów kalkulacyjnych w okresie od l lipca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz 

o 20 etatów kalkulacyjnych w okresie od l stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Wydatki w 

2017 r. są związane z wymogami określonymi w przepisach ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. 

o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. 


