
 

 

 

          

 

Warszawa, 4 maja 2020 r. 

KL/224/152/AM/2020 

 

 

Pan 

Tomasz Grodzki 

Marszałek Senatu RP 

 

Pan 

Kazimierz Kleina 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

Senat RP 

 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

Szanowny Panie Przewodniczący,  

 

W związku z rozpoczętymi w Senacie pracami nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk sejmowy 344, 344-A i 355, 

druk senacki 106), w załączeniu przesyłam stanowisko Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych, 

członka Konfederacji Lewiatan, dotyczące wprowadzenia nowej daniny publicznej na rzecz Polskiego 

Instytutu Sztuki Filmowej płaconej przez dostawców usług VoD. 

 

Z poważaniem, 

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów 

Pani Jadwiga Emilewicz, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju 

Pan Łukasz Schreiber, Sekretarz Stanu, Kancelaria Prezes Rady Ministrów 

Pan Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji, Ministerstwo Cyfryzacji 



                                                                                                                                             

 

          
  

 

Stanowisko Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych, członka Konfederacji Lewiatan, do ustawy 

o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2 (druk nr 344) dotyczące wprowadzenia nowej daniny publicznej na rzecz Polskiego 

Instytutu Sztuki Filmowej płaconej przez dostawców usług VoD. 

 

W związku z projektem ustawy z dnia 23 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej zwana „Ustawą Zmieniającą”) 

przedstawiamy uwagi do art. 15 Ustawy Zmieniającej. Przepis ten, mający przywołane poniżej brzmienie, 

wprowadza nową daninę publiczną na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej płaconą przez 

dostawców usług VoD: 

 

Art. 15. W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. z 2019 r. poz. 2199 oraz z 2020 r. 

poz. 568) w art. 19: 

1)     uchyla się ust. 6; 

2)     po ust. 6 dodaje się ust. 6a-6c w brzmieniu: 

„6a. Podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialną na żądanie podlegający jurysdykcji władz RP, 

dokonuje wpłaty na rzecz Instytutu w wysokości 1,5% przychodu uzyskanego z tytułu opłat za dostęp do 

udostępnianych publicznie audiowizualnych usług medialnych na żądanie albo przychodu uzyskanego  

z tytułu emisji przekazów handlowych, jeśli ten przychód w danym okresie rozliczeniowym jest wyższy.  

6b. Podmioty dostarczający audiowizualną usługę medialną na żądanie posiadający siedzibę w innym 

państwie członkowskim Unii Europejskiej i kierujący swoją ofertę do odbiorców na terytorium RP, 

dokonuje wpłaty, o której mowa w ust. 6a, ustalanej na podstawie przychodów uzyskiwanych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6c. Obowiązek, o którym mowa w ust. 6a-6b, nie ma zastosowania do podmiotu dostarczającego 

audiowizualną usługę medialną: 

a)      będącego mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – 

Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. 424) lub 

b)   którego liczba użytkowników wszystkich udostępnianych publicznie przez niego audiowizualnych 

usług medialnych w roku poprzedzającym rok, w którym jest ustalany obowiązek wpłaty na rzecz 

Instytutu nie przekroczyła 1% użytkowników sieci szerokopasmowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2410 oraz z 2020 r. poz. 471).”; 

3)     ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie: 

„8. Wpłaty, o których mowa w ust. 1-5 i 6-6b, są przekazywane w okresach kwartalnych, w terminie  

30 dni po upływie kwartału. 

9. Do należności z tytułu wpłat, o których mowa w ust. 1-7, stosuje się odpowiednio przepisy działu III 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), z tym 

że uprawnienia organu podatkowego przysługują Dyrektorowi, a uprawnienia organu odwoławczego –

ministrowi.”.  

 



                                                                                                                                             

 

          
  

 

 

Uzasadnienie: 

Proponowane zmiany mają na celu zapewnienie zgodności proponowanego przepisu z dyrektywą 

o audiowizualnych usługach medialnych (2018/1808) o audiowizualnych usługach medialnych na 

żądanie, co pozwoli uniknąć konieczności kolejnej nowelizacji a w jej braku ewentualnego postępowania 

naruszeniowego w stosunku do RP.  

 

 

Konfederacja Lewiatan, KL/224/152/AM/2020 

 

 

 


