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Warszawa, 12 maja 2020 r. 

 

 

 

    Pan Kazimierz Kleina 

    Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

    Senat Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Szanowny Panie Przewodniczący, 

 

W nawiązaniu do prac nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk sejmowy 

344, 344-A, druk senacki 106), w załączeniu, przedstawiam stanowisko firm 

członkowskich Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.  

 

 

Z poważaniem, 

 

          

______________ 

Tony Housh  

Przewodniczący Rady Dyrektorów  

Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

Pan Mateusz Morawiecki 

Prezes Rady Ministrów 
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Stanowisko firm członkowskich Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce 

(„AmCham”) do ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w 

związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk senacki 106) - w 

zakresie dotyczącym zmiany ustawy o kinematografii. 

Uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych 

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej „Ustawa”), w art. 16 

wprowadza nową daninę publiczną na rzecz Polskiego Instytutu Filmowego przez podmioty 

dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie. Nowa danina jest wprowadzana 

poprzez zmianę art. 18 oraz 19 ustawy o kinematografii. 

AmCham apeluje o usunięcie art. 16 z Ustawy oraz procedowanie nad propozycją 

opłaty od dostawców usług medialnych na żądanie w ramach odrębnej ustawy, w 

trybie umożliwiającym wypracowanie jasnych, zgodnych z prawem rozwiązań. 

Obecny sposób procedowania w zakresie nakładania nowej daniny publicznej wskazuje na 

liczne nieprawidłowości. 

Z uzasadnienia projektu wynika, że wprowadzana zmiana stanowi implementację art. 13 

ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1808 (dalej „Dyrektywa 

Audiowizualna”). Pozostałe przepisy Dyrektywy Audiowizualnej nie zostają jednak 

implementowane, co może negatywnie wpłynąć na prowadzone od wielu miesięcy prace 

mające na celu implementację całego aktu prawnego. Wprowadzanie części przepisów i 

brak kompleksowych rozwiązań prawnych może doprowadzić do trudności w ich 

stosowaniu w praktyce, a w rezultacie konieczności dalszych zmian przepisów.  

Ustawodawca, powołując się na implementację Dyrektywy Audiowizualnej nie uwzględnił 

przewidzianej Dyrektywą możliwości zobowiązania podmiotów dostarczających 

audiowizualne usługi na żądanie do wnoszenia wkładu finansowego w produkcję utworów 

europejskich także poprzez bezpośrednie inwestycje w treści. W ocenie AmCham zasadne 

jest kompleksowe spojrzenie na wszystkie przepisy Dyrektywy Audiowizualnej, gdyż 

pozwoli na jej prawidłową implementację.  

Wprowadzenie nowej daniny publicznej następuje w trybie pilnym, w ramach Tarczy 

Antykryzysowej. Ustawodawca wskazuje, że nowa danina ma zniwelować negatywne 

skutki COVID-19 na rynku kinematografii, ale nie przewiduje, aby miała charakter 

tymczasowy. Nakładanie jakichkolwiek stałych publicznych obciążeń finansowych powinno 

następować w sposób zapewniający rzetelne, precyzyjne wypracowanie przepisów oraz 

możliwość konsultacji z przedstawicielami rynku. 

Sposób procedowania przełożył się też na liczne niejasności oraz luki w nowych przepisach 

ustawy o kinematografii, w tym: 

1) Brak definicji „podmiotu dostarczającego audiowizualną usługę medialną na 

żądanie” powoduje trudności w określeniu podmiotów zobowiązanych; na gruncie 

prawa polskiego nie istnieje jedna definicja tego pojęcia, co będzie powodować 

liczne wątpliwości. 

2) Brak doprecyzowania pojęcia „przychodu”, od którego jest naliczana opłata, 

powoduje brak możliwości ustalenia realnych obciążeń podatkowych i nie 

uwzględnia kosztów prowadzonej działalności. Doprecyzowania wymaga, że opłata 

będzie naliczana od przychodu netto. 
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W uzasadnieniu do Ustawy, ustawodawca odwołuje się do ostatniej zmiany w definicji 

„filmu” zawartej w ustawie o kinematografii, która ma umożliwiać premierowe udostępnienie 

filmu nie tylko w kinie, ale także w innego rodzaju usługach, w tym w audiowizualnych 

usługach medialnych na żądanie. Dotyczy to jednak wyłącznie sytuacji, gdy film nie został 

wyświetlony w kinie z powodu okoliczności niezawinionych. Produkcja filmu czy serialu, 

który nie jest przeznaczony do wyświetlenia w kinie jako pierwszym polu, nadal nie otrzyma 

wsparcia z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, a po zakończeniu epidemii zmieniony 

przepis w zasadzie nie będzie miał znaczenia.  

Dodatkowo, sposób procedowania nad wprowadzeniem nowej daniny publicznej oraz 

proponowana nowa treść art. 19 ustawy o kinematografii mogą budzić wątpliwości natury 

konstytucyjnej w kontekście art. 217 Konstytucji, z uwagi na brak jasno określonego kręgu 

podmiotów, których ma dotyczyć nowa opłata, brak precyzyjnego określenia przedmiotu 

opodatkowania, a także uzasadnienia proponowanej stawki procentowej. Przyjęcie nowej 

daniny w Ustawie może być niezgodne z art. 123 ust. 1 Konstytucji zakazującym trybu 

pilnego dla ustaw podatkowych. 

Apel AmCham o usunięcie przepisów art. 16 z Ustawy nie służy wstrzymaniu prac 

nad wprowadzeniem obciążeń na rzecz dostawców usług medialnych na żądanie, ale 

wyłącznie zmianie trybu procedowania. Nakładanie jakichkolwiek obciążeń powinno 

nastąpić w trybie umożliwiającym zajęcie stanowiska przez podmioty zainteresowane 

i wypracowanie przepisów, które będą w sposób jednoznaczny określały przedmiot 

zobowiązania oraz krąg podmiotów zobowiązanych.  

W związku z powyższym, AmCham chciałaby zaproponować alternatywne rozwiązanie, 

które nie tylko zapewni pełną implementację Artykułu 13 Dyrektywy Audiowizualnej, ale 

również zachęci międzynarodowych dostawców audiowizualnych usług medialnych na 

żądanie do inwestowania w rynek w Polsce. Rozwiązanie byłoby oparte na bezpośrednich 

inwestycjach finansowych dokonywanych przez dostawców audiowizualnych usług 

medialnych na żądanie, z opcją dla takich dostawców, aby dokonywali płatności na 

dedykowany fundusz, jeżeli nie są w stanie lub zdecydują, że nie chcą wnosić bezpośrednich 

inwestycji. W celu zapewnienia, że takie nowe prawo jest korzystne dla całego rynku 

audiowizualnego (a nie tylko tradycyjnej kinematografii), proponujemy dodanie nowych 

przepisów w ramach obecnego artykułu 47f ustawy o radiofonii i telewizji. Wskazany artykuł 

już obecnie reguluje obowiązki dostawców audiowizualnych usług medialnych na żądanie, w 

tym w zakresie promowania utworów europejskich i, w naszej ocenie, stanowi podstawę dla 

wprowadzenia nowych regulacji. W związku z tym, w artykule 47f ustęp 1, po punkcie 2, 

proponujemy dodanie punktu 3, zgodnie z którym obowiązki dostawców audiowizualnych 

usług medialnych na żądanie będą obejmować „inwestycje w produkcję utworów 

europejskich oraz innych utworów audiowizualnych na terytorium Polski, w tym tych, które są 

oryginalnie wyprodukowane w języku polskim”. 
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