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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

poniżej udzielam odpowiedzi na oświadczenie nr BPS/043-33-1324/21, Pana Krzysztofa 
Kwiatkowskiego oraz Pana Wadima Tyszkiewicza, Senatorów RP, złożone podczas 33 posiedzenia 
Senatu RP w dniu 26 listopada 2021 roku w sprawie interpretacji przepisów o pobieraniu opłat na rzecz 
organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi oraz opłaty.

Postępowanie operatora wyznaczonego w zakresie rejestracji odbiorników radiofonicznych 
i telewizyjnych oraz poboru opłat abonamentowych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1689) oraz w oparciu 
o pozostałe przepisy prawne, powszechnie obowiązujące i regulujące zasady postępowania z tymi 
opłatami, w tym art. 15l ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095) zgodnie z którym od 
przedsiębiorców przez okres, w którym obowiązuje zakaz prowadzenia działalności wstrzymuje się 
pobieranie opłat abonamentowych.

Działanie operatora wyznaczonego jest zgodne z komunikatem opublikowanym przez Krajową 
Radę Radiofonii i Telewizji (dalej KRRiT) na swojej stronie internetowej w dniu 16 czerwca 2020 roku, 
w którym wskazano, że „nie został zniesiony obowiązek płacenia abonamentu rtv”. „Ustawa 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 z 2 marca 2020 r. przewiduje, że (...) będzie możliwe czasowe wstrzymanie postępowań 
egzekucyjnych powstałego zadłużenia. Jedyną prawną możliwością rozwiązania przez KRRiT trudnych 
sytuacji abonentów, zgodną z przepisami ustawy o opłatach abonamentowych, jest umarzanie lub 
rozkładanie na raty ciążących na dłużnikach należności. Jeżeli przemawiają za tym szczególne względy 
społeczne lub przypadki losowe, Krajowa Rada może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w opłatach 
abonamentowych z odsetkami za zwłokę oraz w opłatach za używanie niezarejestrowanego odbiornika 
radiofonicznego lub telewizyjnego wraz z odsetkami za zwłokę w jej uiszczeniu. Jest to możliwe 
wyłącznie na drodze indywidualnych decyzji.”

W trakcie procedowania spraw związanych z obowiązkiem wnoszenia opłat abonamentowych, 
operator wyznaczony przekazuje klientom wyjaśnienia zgodnie z przedstawioną powyżej wykładnią 
przepisów prawa.

Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Aktywów Państwowych

Jan Kanthak
sekretarz stanu
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