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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 15 lutego 2022 r. 

Opinia do ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów 

związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej 

(druk nr 630) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa ma na celu materialne wsparcie gospodarstw domowych poprzez wprowadzenie 

możliwości przyznania świadczenia na zakup dekodera telewizyjnego. 

W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że „w Polsce, podobnie jak w innych 

krajach członkowskich Unii Europejskiej, nastąpi zmiana sposobu nadawania naziemnej 

telewizji cyfrowej, przez zamianę dotychczasowego systemu DVB-T/MPEG-4 na bardziej 

efektywny DVB-T2/HEVC. Zmiana ta jest konsekwencją przyjęcia przez Parlament 

Europejski i Radę decyzji (UE) 2017/899 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wykorzystywania 

zakresu częstotliwości 470–790 MHz w Unii (Dz. Urz. UE L Nr 138 z 25.05.2021, str. 131), 

na mocy której państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do udostępnienia pasma 

700 MHz (zakres 694–790 MHz) na potrzeby usług szerokopasmowych do dnia 

30 czerwca 2020 r. lub w uzasadnionych przypadkach najpóźniej do dnia 30 czerwca 2022 r. 

(…) Dla części gospodarstw domowych zmiana standardu będzie się wiązać z koniecznością 

wymiany odbiornika na nowszy, przystosowany do zmiany standardu model, lub doposażenia 

obecnie użytkowanego odbiornika w dekoder naziemnej telewizji cyfrowej. Obecnie 

nie istnieje program społeczny mający na celu wsparcie gospodarstw domowych 

w nieprzerwanym odbiorze bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej po zmianie standardu”. 

W związku z powyższym ustawa określa zasady i tryb przyznawania oraz realizacji 

wsparcia gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu 
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nadawania naziemnej telewizji cyfrowej na DVB-T2/HEVC w postaci świadczenia na zakup 

dekodera telewizyjnego, zwanego dalej „świadczeniem”, które będzie realizowane przy 

użyciu dokumentu potwierdzającego przyznanie świadczenia. Świadczenie będzie 

przysługiwało w wysokości do 100 zł. 

W świetle przyjętych rozwiązań świadczenie będzie przysługiwało jednej osobie 

w ramach gospodarstwa domowego, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, jeżeli sytuacja 

materialna gospodarstwa domowego tej osoby uniemożliwia jej samodzielne poniesienie 

kosztów nabycia dekodera telewizyjnego. 

Świadczenie będzie przyznawane na wniosek składany przez osobę uprawnioną 

przy pomocy formularza elektronicznego udostępnionego przez ministra właściwego 

do spraw informatyzacji na stronie internetowej, której adres będzie wskazany w Biuletynie 

Informacji Publicznej na jego stronie podmiotowej. Wniosek o przyznanie świadczenia 

będzie można także składać za pośrednictwem operatora wyznaczonego, czyli Poczty 

Polskiej S.A. W tym przypadku pracownik operatora wyznaczonego, na podstawie okazanego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz informacji przekazanych przez osobę 

uprawnioną, będzie wprowadzał do formularza elektronicznego wymagane dane. Wypełniony 

w ten sposób wniosek pracownik operatora wyznaczonego będzie przedkładał osobie 

uprawnionej w postaci papierowej do podpisu, a następnie przesyłał dane zawarte 

we wniosku do systemu teleinformatycznego. 

W odpowiedzi na złożony wniosek osoba uprawniona otrzyma dokument 

potwierdzający przyznanie świadczenia, który będzie przesyłany na wskazany przez tę osobę 

adres poczty elektronicznej. W przypadku składania wniosku za pośrednictwem operatora 

wyznaczonego, pracownik tego podmiotu będzie przekazywał osobie uprawnionej wydruk 

dokumentu potwierdzającego przyznanie świadczenia. 

Ustawa przewiduje, że informacje przekazane we wniosku będą podlegać następczej 

weryfikacji, a w przypadku ustalenia, że świadczenie zostało nienależnie pobrane, minister 

właściwy do spraw informatyzacji określi w decyzji wysokość kwoty nienależnie pobranego 

świadczenia. 

Świadczenie będzie mogło być realizowane w sklepach stacjonarnych i internetowych 

prowadzonych przez przedsiębiorców, którzy zostaną zarejestrowani i wpisani na listę 

przedsiębiorców prowadzących sprzedaż dekoderów telewizyjnych. 
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Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż dekoderów telewizyjnych będzie mógł wystąpić 

do 15. dnia każdego miesiąca do ministra właściwego do spraw informatyzacji o realizację 

płatności z dokumentu potwierdzającego przyznanie świadczenia za miesiąc poprzedni. 

Wydatki wynikające z realizacji płatności za dokument potwierdzający przyznanie 

świadczenia oraz koszty realizacji określonych w ustawie zadań ponoszonych przez operatora 

wyznaczonego i jednostki podległe ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji 

lub przez niego nadzorowane będą pokrywane z budżetu państwa z części, której 

dysponentem jest minister właściwy do spraw informatyzacji. 

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa, będących skutkiem finansowym 

wejścia w życie ustawy, ma wynieść 280 mln zł. 

Dokonywanie płatności za pomocą dokumentu potwierdzającego przyznanie 

świadczenia będzie możliwe do dnia 31 grudnia 2022 r. 

Ustawa wprowadza także zmianę w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, dzięki której wartość świadczenia wynikającego 

z realizacji prawa do zakupu dekodera telewizyjnego przyznanego na podstawie 

przedmiotowej ustawy będzie wolna od podatku. 

Ponadto wprowadza zmianę w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 

telekomunikacyjne, która przewiduje karę pieniężną dla przedsiębiorcy prowadzącego 

sprzedaż określonych dekoderów telewizyjnych, który dokona sprzedaży użytkownikowi 

końcowemu dekodera telewizyjnego niespełniającego określonych wymagań. 

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych 

ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej został wniesiony przez Radę 

Ministrów w trybie pilnym (druk sejmowy nr 1989). 

Pierwsze czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu Sejmu w dniu 8 lutego 2022 r. 

Następnie projekt został skierowany do dalszych prac do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności 

i Nowoczesnych Technologii. W odniesieniu do przedłożenia rządowego Komisja 
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wprowadziła zmiany o charakterze legislacyjnym, redakcyjnym i porządkowym oraz wniosła 

o jego uchwalenie w kształcie zaproponowanym w sprawozdaniu (druk nr 1996). 

Podczas drugiego czytania, które odbyło się w tym samym dniu, zgłoszono 

10 poprawek. Nie uzyskały poparcia poprawki, które zmierzały do tego, aby wsparcie 

przewidziane w ustawie dotyczyło także zakupu odbiornika cyfrowego. 

Natomiast poparcie uzyskała poprawka, która doprecyzowała sposób obliczenia dotacji 

celowej należnej operatorowi wyznaczonemu w związku z wykonywaniem przez niego zadań 

określonych w ustawie. 

Poparcie uzyskała także poprawka uściślająca przepis w zakresie możliwości nakładania 

kary pieniężnej na przedsiębiorcę dokonującego sprzedaży użytkownikowi końcowemu 

dekodera telewizyjnego niespełniającego określonych wymagań technicznych. 

Sejm uchwalił ustawę na 48. posiedzeniu w dniu 8 lutego 2022 r. 

Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 424 posłów, 16 było przeciw, 17 wstrzymało się 

od głosowania. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. W myśl art. 3 świadczenie na zakup dekodera telewizyjnego przysługuje 

na ponoszenie kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji 

cyfrowej na DVB-T2/HEVC jednej pełnoletniej osobie, zameldowanej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na pobyt stały lub czasowy powyżej 30 dni, jeżeli sytuacja 

materialna gospodarstwa domowego tej osoby uniemożliwia samodzielne poniesienie 

kosztów nabycia dekodera telewizyjnego. 

W przepisie tym ustawodawca posługuje się nieostrym kryterium przyznania 

świadczenia na zakup dekodera telewizyjnego, jakim jest sytuacja materialna gospodarstwa 

domowego, która uniemożliwia samodzielne poniesienie kosztów nabycia dekodera 

telewizyjnego.  

Kryterium to nie zostało uszczegółowione w innych przepisach ustawy, co powoduje, że 

ocena sytuacji materialnej gospodarstwa domowego skutkująca ewentualnym wystąpieniem 

z wnioskiem o przyznanie świadczenia na zakup dekodera telewizyjnego pozostawiona 

została do decyzji osobom potencjalnie zainteresowanym tą formą wsparcia. 
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Ponadto w myśl art. 15 ust. 1 pkt 3 wniosek o przyznanie świadczenia na zakup 

dekodera telewizyjnego zawiera oświadczenie osoby uprawnionej o tym, że sytuacja 

materialna gospodarstwa domowego tej osoby uniemożliwia samodzielne poniesienie 

kosztów nabycia dekodera telewizyjnego. 

Jednocześnie zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 2 za nienależnie uzyskane świadczenie 

na zakup dekodera telewizyjnego uważa się jego uzyskanie na podstawie złożenia fałszywego 

oświadczenia, okazania fałszywego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

albo w przypadku posłużenia się cudzym dokumentem potwierdzającym tożsamość. 

W związku z tym, że ustawodawca posługuje się ogólnym pojęciem oświadczenie, 

to pod pojęciem tym należy również rozumieć oświadczenie osoby uprawnionej o tym, że 

sytuacja materialna gospodarstwa domowego tej osoby uniemożliwia samodzielne 

poniesienie kosztów nabycia dekodera telewizyjnego. 

Z uwagi na to, że ustawodawca nie sprecyzował żadnych kryteriów wskazujących na to 

co należy rozumieć przez zastosowane wyrażenie – sytuacja materialna gospodarstwa 

domowego, która uniemożliwia samodzielne poniesienie kosztów nabycia dekodera 

telewizyjnego – to również nie istnieją kryteria, na podstawie których minister właściwy 

do spraw informatyzacji będzie mógł stwierdzić, że dana osoba uzyskała świadczenie 

na zakup dekodera telewizyjnego na podstawie fałszywego oświadczenie dotyczącego 

sytuacji materialnej gospodarstwa domowego tej osoby (art. 19 ust. 3). 

Należy zauważyć, że z określonej w art. 2 Konstytucji zasady demokratycznego państwa 

prawnego wynika „wymaganie określoności przepisów, które muszą być formułowane 

w sposób poprawny, precyzyjny i jasny”
1
. „Wymóg jasności oznacza nakaz tworzenia 

przepisów klarownych i zrozumiałych dla ich adresatów, którzy od racjonalnego 

ustawodawcy oczekiwać mogą stanowienia norm prawnych niebudzących wątpliwości 

co do treści nakładanych obowiązków i przyznawanych praw. Związana z jasnością precyzja 

przepisu winna przejawiać się w konkretności nakładanych obowiązków i przyznawanych 

praw tak, by ich treść była oczywista i pozwalała na wyegzekwowanie”
2
. 

                                                 

1
 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 stycznia 2000 r. (K 7/99). 

2
 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 marca 2001 r. (K 24/00). 
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W związku z powyższym należy postulować stosowne przeredagowanie art. 3 ustawy, 

tak aby w przepisie tym znalazły się kryteria pozwalające na jednoznaczne wskazanie osób, 

które będą mogły ubiegać się o uzyskanie świadczenia na zakup dekodera telewizyjnego. 

2. Art. 6 przewiduje, że prawo do dokonywania płatności za pomocą dokumentu 

potwierdzającego przyznanie świadczenia wygasa z końcem dnia 31 grudnia 2022 r. 

W Kodeksie cywilnym „dzień” jest rozumiany jako doba. Liczy się go od północy 

do północy i obejmuje on 24 godziny. W związku z tym precyzowanie, że termin upływa 

z końcem dnia jest zbędne. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 6 wyrazy „z końcem dnia” zastępuje się wyrazami „z dniem”; 

3. Zgodnie z art. 8 przedsiębiorca prowadzący sprzedaż dekoderów telewizyjnych 

po dokonaniu rejestracji i uzyskaniu wpisu na listę, o której mowa w art. 9 ust. 1, zamieszcza 

informację o możliwości dokonywania płatności za pomocą dokumentu potwierdzającego 

przyznanie świadczenia, w szczególności w miejscu jego sprzedaży. 

W tym przypadku pozostają również aktualne, zawarte w uwadze nr 1, wskazania 

dotyczące wymogu określoności przepisów. 

Mając to na uwadze, należy postulować stosowne przeredagowanie art. 8 ustawy, gdyż 

posłużenie się w tym przepisie określeniem „w szczególności” uniemożliwia jednoznaczne 

zrekonstruowanie treści obowiązku prawnego przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż 

dekoderów telewizyjnych w aspekcie wskazania miejsca zamieszczenia informacji 

o możliwości dokonywania płatności za pomocą dokumentu potwierdzającego przyznanie 

świadczenia. 

Propozycji poprawki: 

– w art. 8 skreśla się wyrazy „, w szczególności”; 

4. W myśl art. 21 ust. 2 system teleinformatyczny zapewnia bezpieczeństwo 

przetwarzanych danych osobowych oraz środki określone w art. 32 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.). 
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Należy zauważyć, że zgodnie z art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

rozporządzenie ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane 

we wszystkich Państwach Członkowskich. 

W związku z powyższym należy uznać, że art. 21 ust. 2 ma jedynie charakter 

informacyjny i jako taki jest zbędny. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 21 skreśla się ust. 2; 

5. Zgodnie z art. 33 ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego przyjmuje się, że „moment wejścia w życie 

aktu prawnego jest równoznaczny z powstaniem obowiązku jego stosowania przez 

uprawnione organy i przestrzegania przez pozostałych adresatów”
3
. Tak rozumiany skutek 

prawny wejścia w życie aktu normatywnego „niweczy” jednak art. 31 ustawy, który stanowi, 

że minister właściwy do spraw informatyzacji, przed wdrożeniem rozwiązań technicznych, 

ogłasza w swoim dzienniku urzędowym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej 

stronie podmiotowej komunikat, w którym określa termin uruchomienia funkcjonalności 

umożliwiającej: 

1) rejestrację w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 21, 

przez przedsiębiorcę prowadzącego sprzedaż dekoderów telewizyjnych; 

2) wnioskowanie o przyznanie świadczenia na zakup dekodera telewizyjnego 

w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 21. 

Ustawodawca – niezależnie od oceny poprawności takiego rozwiązania – posługuje 

się czasami techniką prawodawczą, która przewiduje stosowanie niektórych przepisów 

(unormowań) ustawy w terminie późniejszym niż dzień jej wejścia w życie. W świetle 

konstytucyjnego systemu źródeł prawa powszechnie obowiązującego nie można jednak 

zaaprobować regulacji, która uzależnia stosowanie zasadniczych unormowań ustawy, tj. 

stanowiących jej „istotę”, od wystąpienia niepewnego zdarzenia przyszłego, jakim jest 

należyte przygotowanie sieci informatycznej. Skutkiem obowiązywania art. 31 ustawy byłoby 

przyznanie organowi władzy wykonawczej, jakim jest minister właściwy do spraw 

informatyzacji, uprawnienia do decydowania – de facto w zależności od wyników pracy służb 

przygotowujących system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 21 ustawy – o terminie 

rozpoczęcia możliwości realizacji uprawnień przez beneficjentów ustawy, tj. z jednej strony – 

                                                 

3
 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 lipca 2007 r. (K 41/05). 
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osoby uprawnione, z drugiej zaś – przedsiębiorców prowadzących sprzedaż określonych 

dekoderów telewizyjnych. 

Wydaje się, że pogodzenie koncepcji merytorycznej, która legła u podstaw konstrukcji 

art. 31 ustawy, z wymogami konstytucyjnymi mogłoby nastąpić – alternatywnie – w wyniku: 

1) modyfikacji art. 31 ustawy poprzez ustanowienie realistycznego z punktu widzenia 

zakładanych prac informatycznych terminu, od którego możliwe byłoby realizowanie 

uprawnień przez beneficjentów ustawy albo 

2) skreślenia art. 31 ustawy i jednoczesnego odpowiedniego wydłużenia jej vacatio legis. 

Należy zatem rozważyć następującą propozycję poprawki: 

– w art. 31: 

a) we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „,przed wdrożeniem rozwiązań 

technicznych,” 

b) w pkt 1 średnik zastępuje się przecinkiem, 

c) w pkt 2 skreśla się kropkę, 

d) dodaje się część wspólną w brzmieniu: 

„– rozpoczynający się nie później niż (wskazanie dnia określonego kalendarzowo albo 

wskazanie upływu dni od dnia wejścia w życie ustawy).” 

albo 

1) skreśla się art. 31; 

2) w art. 33 wyrazy „z dniem następującym po dniu ogłoszenia” zastępuje się 

wyrazami „z dniem (wskazanie dnia określonego kalendarzowo)” albo „po upływie 

(wskazanie upływu dni) od dnia ogłoszenia”. 
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