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Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych (druk senac-
ki nr 1013, druki sejmowe nr 3363, do druku nr 3363 i 3532).



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Grzegorz 
Czelej)

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Szanowni Państwo, mamy kworum, minimalne, ale 

mamy.
Otwieram posiedzenie Komisji Kultury i Środków 

Przekazu.
Tematem dzisiejszego posiedzenia będzie rozpatrzenie 

ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych. Jest to 
nasza, senacka inicjatywa, która wróciła do nas z Sejmu.

Chciałbym oddać głos pani legislator, a następnie po-
prosić o przedstawienie stanowiska rządu.

Mam pytanie, czy są jakieś uwagi legislacyjne.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:
Dziękuję.
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
(Brak nagrania)

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:
Czy mnie słychać?
Tak jak pan przewodniczący powiedział, przedmiotowa 

ustawa jest efektem prac parlamentarnych nad senackim 
projektem ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamen-
towych. Celem tej ustawy jest zniesienie obowiązku skła-
dania przez osoby, które ukończyły siedemdziesiąt pięć lat, 
oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania ze 
zwolnienia od opłat abonamentowych. Taka jest zasadnicza 
treść tej ustawy.

Jeśli chodzi o przedłożenie senackie, to było ono odro-
binę szersze, to znaczy projekt zawierał także propozycje 
zmian mających na celu zniesienie obowiązku przedkła-
dania przez pozostałe osoby, które podlegają zwolnieniu 
z tego rodzaju opłat, odpowiednich dokumentów w urzędzie 
pocztowym. W odniesieniu do tej części proponowanych 
zmian stanowisko rządu było negatywne i w trakcie prac 
w Sejmie ta propozycja została z projektu senackiego usu-
nięta. Tak więc przedmiotowa regulacja ogranicza się tylko 
i wyłącznie do zniesienia obowiązku składania przez osoby, 
które ukończyły siedemdziesiąty piąty rok życia, oświad-
czenia, że taki wiek osiągnęły. Jednocześnie zostało przy-

znane uprawnienie Poczcie Polskiej do dokonywania we-
ryfikacji takich osób na podstawie danych z Powszechnego 
Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności.

Może jeszcze, tak informacyjnie, dodam, że za przy-
jęciem tej ustawy opowiedziało się 406 posłów, 16 było 
przeciw, a 6 wstrzymało się od głosu. Dziękuję.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Dla przypomnienia chciałbym przywołać historię tej usta-

wy. Historia sprzed dwóch lat jest taka… Nasza, senacka, 
inicjatywa, senatorów z Prawa i Sprawiedliwości, była pro-
pozycją nieco szerszą. My uważaliśmy, że wszystkie grupy 
osób wymienione w art. 4 ustawy o opłatach abonamento-
wych – przypomnę, że są to osoby, co do których orzeczono 
o zaliczeniu do pierwszej grupy inwalidów, całkowitej nie-
zdolności do pracy, znacznym stopniu niepełnosprawności, 
osoby, które ukończyły siedemdziesiąty piąty rok życia, oso-
by otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne itd. – nie powinny 
aktywnie zgłaszać… powinny nabywać to prawo w sposób 
bierny. Lawinowo zwiększa się liczba osób, wobec których 
zostały wszczęte postępowania egzekucyjne. Naszym zda-
niem bardzo często te osoby po prostu nie są w stanie, mają 
utrudniony kontakt… Dla nich zgłoszenie tych praw jest 
w pewnym stopniu trudne. Niemniej jednak poparliśmy tę 
ustawę. Uważamy, że ta inicjatywa jest słuszna. Co prawda, 
w mniejszym zakresie niż byśmy tego chcieli…

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Witam serdecznie naszych gości.
Poparliśmy tę ustawę zarówno w Senacie, jak 

i w Sejmie…
(Rozmowy na sali)
Ogłaszam kilka sekund przerwy. Poproszę o listę gości, 

tak abym mógł państwa przywitać.
(Rozmowy na sali)
Serdecznie witam pana ministra Andrzeja Wyrobca 

z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
pana ministra Jana Dworaka, przewodniczącego Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji. Witam przedstawicieli 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, witam przedstawi-
cieli Poczty Polskiej.

Szanowni Państwo, zdążyłem otworzyć posiedzenie 
komisji, przedstawiliśmy stanowisko rządu i krótką historię 
tej ustawy, słowami pani legislator.

Zgłosił się do zadania pytania pan senator.
Bardzo proszę.

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 05)
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żeby pan powiedział – przecież to są bardzo ważne rzeczy 
– na czym pana zdaniem, pana instytucji, polegają wady 
i zalety tej ustawy. Przecież to są bardzo trudne sprawy, 
które wloką się od lat. Trzeba w końcu dokonać jakiegoś 
przełomu w tym zakresie na miarę możliwości i czasów, 
w jakich żyjemy. Bardzo o to proszę.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Panie Ministrze, oddaję panu głos.

Przewodniczący 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
Jan Dworak:
Dziękuję bardzo.
Ja chciałbym powiedzieć krótko, że ta ustawa jest ustawą, 

która załatwia jeden z ważnych i pilnych problemów, jakim 
jest uciążliwość dla osób, które ukończyły siedemdziesiąt 
pięć lat… Chodzi o likwidację uciążliwości, która polega na 
tym, że osoby, które ukończyły siedemdziesiąt pięć lat, muszą 
zgłaszać ten fakt operatorowi, czyli Poczcie Polskiej.

Jeśli chodzi o szerszy kontekst, to rzeczywiście ta usta-
wa jest niewystarczająca, jeśli chodzi o potrzeby mediów 
publicznych, jak i pewną logikę systemu, który w tej chwili 
mógłby być o wiele mniej uciążliwy również dla innych 
grup zwolnionych z płacenia abonamentu. No, to jest nie-
duży, mały krok, ale w dobrym kierunku.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Jest to krok w dobrym kierunku i mający poparcie 

wszystkich sił politycznych.
(Senator Kazimierz Kutz: Rozumiem.)
Panie Senatorze, proszę.

Senator Czesław Ryszka:
Mam pytanie do pana ministra. Czy osoby, które nie 

zgłosiły, że ukończyły siedemdziesiąt pięć lat, i otrzymały 
kary z tytułu… Czy ta ustawa doprowadzi do umorzenia 
tych kar?

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Pan Minister.

Przewodniczący 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
Jan Dworak:
Tak, można przyjąć, że doprowadzi do umorzenia. 

Powiedziałem „można przyjąć”, bo tu oczywiście wyma-
gany jest wniosek o umorzenie takiego postępowanie osoby, 
która została ukarana.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Ja może rozszerzę tę odpowiedź, jeżeli pan minister… 

Sama ustawa nie reguluje tej kwestii, to nie jest ustawa, 
która idzie w tym kierunku. Tryb zwolnienia z kary jest 

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Mam pytanie dotyczące tego, że na 100%…
(Przewodniczący Grzegorz Czelej: Proszę do mikro-

fonu.)
(Głos z sali: Mikrofon.)
(Przewodniczący Grzegorz Czelej: Proszę do mikro-

fonu.)
Działa, nie wiedziałem. Czy ktoś, kto nabywa prawa, 

żeby nie płacić abonamentu, musi to zgłaszać na poczcie, 
czy nie musi?

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Jeżeli mogę odpowiedzieć na to pytanie… Panie 

Senatorze, cały problem, który wiązał się z art. 4 ustawy 
o opłatach abonamentowych, czyli z tą listą grup zwolnio-
nych od opłat, polegał na tym, że te osoby musiały zgłosić 
ten fakt. Ta ustawa wychodzi naprzeciw takiemu rozwiąza-
niu, żeby te osoby nie musiały tego zgłaszać. Aby operator, 
który zarządza taką bazą, mógł, że tak powiem, wyłapać 
te osoby, musi mieć dostęp do… I to wynika z art. 7, który 
teraz przeczytam: „Operator wyznaczony, o którym mowa 
w ust. 1, jest uprawniony do otrzymania danych z reje-
stru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji 
Ludności”. A więc poczta, widząc PESEL, zna datę urodze-
nia danej osoby i taka osoba nie musi już w sposób aktyw-
ny zgłaszać… Ona nabywa to prawo z dniem ukończenia 
siedemdziesiątego piątego roku życia.

Pani Legislator, czy dobrze to wytłumaczyłem?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:
Tak, przedmiotowa ustawa zwalnia od obowiązku skła-

dania oświadczenia w siedzibie operatora, Poczty Polskiej, 
osoby, które ukończyły siedemdziesiąty piąty rok życia. 
Pozostałe osoby, które korzystają ze zwolnień z opłat 
abonamentowych, muszą złożyć oświadczenie i przedsta-
wić odpowiednie dokumenty potwierdzające uprawnienie 
w tym zakresie. Dziękuję.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
I to jest właśnie ta różnica, o której mówiłem. My w na-

szym projekcie chcieliśmy objąć tym rozwiązaniem również 
inne grupy. Muszę jednak szczerze przyznać, że weryfikacja 
tych uprawnień byłaby bardzo trudna czy wręcz niemoż-
liwa, ponieważ trudno byłoby utworzyć bazę wszystkich 
osób, które mają takie uprawnienie. Ale nie chcę wchodzić 
w dyskusję na temat naszego projektu.

Proszę o głos pana senatora Kutza.

Senator Kazimierz Kutz:
Ja bym bardzo prosił, żeby na temat tej wersji ustawy 

zabrał głos pan Jan Dworak, który jest dla mnie osobą 
kompetentną w tej sprawie. Ja jestem, że tak powiem, lek-
ko opóźniony, jeśli chodzi o tę ustawę, tak że prosiłbym, 
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rekordów z bazą PESEL. W związku z tym te trzydzieści 
dni – chciałbym to zasygnalizować – może być terminem 
naprawdę niewystarczającym. Trudno nam powiedzieć, co 
się może zdarzyć. Dziękuję.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Sytuacja prawna jest oczywiście taka, że ustawa wejdzie 

w życie – będziecie państwo o tym wiedzieli – w momen-
cie, kiedy podpisze ją prezydent. Z prawdopodobieństwem 
graniczącym z pewnością powinniście państwo założyć, że 
tak się stanie, wystarczy spojrzeć na wyniki głosowania 
w Sejmie. Z Platformy Obywatelskiej tylko jeden poseł był 
przeciw, także z Prawa i Sprawiedliwości tylko jeden poseł 
był przeciw, również z PSL tylko jeden poseł był przeciw. 
Mam nadzieję, że przypadkowo oddano te głosy przeciw. 
Nie będę wymieniał kilku innych… Nie rozumiem, dlacze-
go trzech posłów z SLD głosowało przeciw.

Nieważne, poparcie dla tych przepisów jest, tak że to 
jest raczej kwestia tego, kiedy prezydent tę ustawę podpi-
sze, a nie tego, czy ją podpisze. A więc powinniście pań-
stwo się przygotowywać. Ja nie chciałbym zgłaszać wnio-
sku o wydłużenie tego terminu, po prostu nie chciałbym. 
Uważam, że to powinno wejść w życie dużo wcześniej, 
a nawet od razu powinno zostać uwzględnione. Ale moje 
pytanie do pana zmierza w innymi kierunku. Czy, a jeśli 
tak, to w jaki sposób – jak pan to sobie wyobraża – ten 
system można by rozszerzyć na inne grupy wymienione 
w art. 4 ustawy abonamentowej? Bo według mnie idealne 
rozwiązanie jest takie, że jeżeli ktoś nabywa takie prawo, 
to… Szanowni Państwo, my musimy zdawać sobie sprawę 
z tego, że dla osób w znacznym stopniu niepełnospraw-
nych, mających problem z chodzeniem, osób niewidomych 
jest to problem, żeby pamiętać o tym, pójść to zgłosić, 
wiedzieć… Moim zdaniem tego typu jednolita centralna 
baza tych wszystkich osób udostępniona operatorowi by-
łaby rozwiązaniem idealnym. Tylko w jaki sposób… Czy 
to, nawet teoretycznie, jest możliwe?

Proszę.

Główny Specjalista 
w Biurze Regulacyjnym 
w Poczcie Polskiej SA 
Krzysztof Wesołowski:
Dziękuję bardzo.
Szczerze mówiąc, jak widzę tę listę osób uprawnionych, 

to wydaje mi się, że takim automatem…
(Senator Kazimierz Kutz: Przepraszam, czy mógłby pan 

nachylić się trochę do mikrofonu?)
Mam słaby głos.
(Senator Kazimierz Kutz: Ja jestem przygłuchawy, a nie 

chciałbym stracić tych drogocennych informacji.)
Jeżeli przeanalizuje się listę osób uprawnionych… 

Jedynym takim automatycznym systemem, który wydaje 
się rozwiązywać tę sprawę niejako z urzędu, wydaje się ta 
baza PESEL, ale tylko i wyłącznie w odniesieniu do osób 
powyżej siedemdziesiątego piątego roku życia. Jeśli cho-
dzi o inne osoby, to ja nie znam jakichś innych wspólnych 
baz, dzięki którym można by było niejako z automatu to 

trybem przewidzianym w innych obszarach ustawy i wy-
maga wniosku do Krajowej Rady o zwolnienie. Z chwilą 
wejścia w życie tej ustawy problem dotyczący tej grupy 
zostanie rozwiązany automatycznie.

Czy ministerstwo kultury chciałoby się wypowiedzieć? 
Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
Andrzej Wyrobiec:
Panie Przewodniczący, pan minister Dworak już 

wszystko powiedział, a pan przewodniczący to podsumo-
wał, w zasadzie nie ma tutaj niczego do dodania. Ustawa 
jest małym krokiem do rozwiązania poważnego problemu, 
ale jest bardzo potrzebna.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Czy przedstawiciele Poczty Polskiej chcą zabrać głos?
Bardzo proszę.

Główny Specjalista 
w Biurze Regulacyjnym 
w Poczcie Polskiej SA 
Krzysztof Wesołowski:
Dzień dobry.
Krzysztof Wesołowski, Poczta Polska.
Ustawa jest oczywiście bardzo racjonalnym rozwiąza-

niem, bo do tej pory osoba, która skończyła siedemdziesiąt 
pięć lat i nabyła uprawnienia, musiała się fatygować… Nie 
zawsze było to możliwe… Później były pewne perturbacje. 
Teraz jest to racjonalne rozwiązanie, które będzie polegało 
de facto na tym, że posiadana przez nas baza PESEL bę-
dzie wskazywała nam osoby, które niejako z urzędu będą 
zwalniane z tych opłat, i nie będzie perturbacji.

Chciałbym jednak zasygnalizować jedną rzecz, która 
została przedstawiona również w stanowisku rządu. W tej 
przekazanej, uchwalonej już na pierwszym etapie ustawie… 
Ustawa wchodzi w życie po upływie trzydziestu dni od dnia 
jej ogłoszenia. Jest to dla nas pewien, nie chciałbym powie-
dzieć, problem… Jest to dla nas pewna niedogodność. My 
postulowaliśmy troszeczkę dłuższy termin. Powiem, o co 
chodzi. W naszej bazie abonentów jest ponad trzy miliony 
sześćset pięć rekordów. Do tej pory w tej bazie jest dwieście 
szesnaście tysięcy numerów PESEL, a więc te trzy miliony 
czterysta tysięcy musimy po prostu w jakiś sposób… Jest 
to potężna baza, która musi być skomunikowana z bazą 
PESEL. A więc może się okazać, że te trzydzieści dni to 
za mało, że mogą wystąpić różne perturbacje. Chciałbym 
powiedzieć również o tym, że ta nasza baza… Nie zawsze 
jest tak, że ludzie zgłaszają zmianę na przykład miejsca 
zamieszkania czy jakichś innych danych, chociaż mają 
obowiązek to zgłosić. Czasami jest tak, że mamy problem 
z identyfikacją, czy Jan Kowalski to jest ten Jan Kowalski, 
czy też nie, ponieważ pewne rzeczy nie zostały zgłoszone. 
A teraz mamy za zadanie – jest to oczywiście jednorazo-
we zadanie – porównać te trzy miliony czterysta tysięcy 
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są zwolnione z opłat, ściągane są pieniądze z odsetkami 
z tytułu niezgłoszenia… I to jest dla mnie stan wysoce 
patologiczny. Ale my teraz tego nie zmienimy.

Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej 
sprawie? Czy są pytania?

Skoro nie, to poddaję tę ustawę pod głosowanie.
Kto jest za przyjęciem tej ustawy bez poprawek? (6)
Jednogłośnie za.
Bardzo dziękuję.
Zamykam posiedzenie…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Aha, czy ktoś z państwa chce być sprawozdawcą?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Jeżeli państwo pozwolicie, to ja będę sprawozdawcą. 

Bardzo dziękuję.
Następne posiedzenie rozpocznie się o godzinie 12.00.

wszystko… Trudno mi teraz odpowiedzieć na to pytanie, 
nie mam żadnego pomysłu. Chcę jednak powiedzieć, że 
jako Poczta Polska jesteśmy oczywiście za. Uważamy, że 
to jest bardzo cenna inicjatywa, przynajmniej jeżeli chodzi 
o to automatyczne uwzględnianie tych siedemdziesięcio-
pięcioletnich osób.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Dlaczego ja o tym wszystkim mówię? Otóż problem 

pojawia się w momencie, w którym od ponad stu tysięcy 
osób należących do grupy zwolnionych z opłat są ściągane 
kary z odsetkami. W tej chwili, jeśli chodzi o system zbie-
rania opłat abonamentowych, stan jest następujący: około 
10% czy 12% gospodarstw płaci abonament, osiemdziesiąt 
kilka procent nie płaci, a od ponad stu tysięcy osób, które 

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 11 minut 29)
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