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Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Grzegorz Czelej. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych 

(druk senacki nr 1013, druki sejmowe nr 3363, do druku nr 3363 

i 3532). 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Barbara Borys-Damięcka, 

Grzegorz Czelej, Mieczysław Gil, Maria Koc, Kazimierz Kutz, 

Sławomir Preiss, Czesław Ryszka, 

 
 goście, m.in.: 

 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 

 sekretarz stanu Andrzej Wyrobiec ze współpracownikami, 

 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji: 

 przewodniczący Jan Dworak ze współpracownikami, 

 Poczta Polska SA: 

 główny specjalista w Biurze Regulacyjnym Krzysztof 

Wesołowski, 

 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownik Biura Legislacyjnego Danuta Drypa. 

 
 

 

Przebieg posiedzenia:  
Ad 1. 

 

Przewodniczący obradom senator Grzegorz Czelej przypomniał, że procedowana ustawa jest 

przedłożeniem senackim i jej celem jest zniesienie obowiązku składania przez osoby, które 

ukończyły 75 lat, oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnienia od 

opłat abonamentowych oraz przedstawiania dokumentu potwierdzającego uprawnienie do 

korzystania z tego zwolnienia. 

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak oraz sekretarz stanu 

w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Andrzej Wyrobiec podkreślili, że 

ustawa znosi uciążliwy dla osób po 75 roku życia obowiązek składania oświadczenia do 

operatora (Poczta Polska). Choć, jak podkreślili, nowelizacja jest niewystarczająca, to 

zmiany przyczynią się do poprawy sytuacji finansowej mediów publicznych. 

W dyskusji senatorowie przyjęli z zadowoleniem propozycję ułatwienia procedur dla osób 

po 75 roku życia. Zwrócili jednak uwagę, że ze względów formalnych nie ma na razie 

możliwości wprowadzenia przepisów, które zniosą obowiązek przedstawiania przez 

wszystkie podmioty zwolnione z opłat abonamentowych dokumentów potwierdzających 

uprawnienie do korzystania z tego zwolnienia. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego nie miała uwag o charakterze legislacyjnym. 

Senator Grzegorz Czelej zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
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W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Grzegorza Czeleja. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1013 A). 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 


