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Pan
Bogdan BORUSEWICZ
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Na podstawie art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu, my niżej podpisani senatorowie
wnosimy o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu
ustawy

o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych.
Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem ustawy
upoważniamy senatora Grzegorza Biereckiego.
W załączeniu przekazujemy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem.
(-) Grzegorz Bierecki

(-) Andrzej Matusiewicz

(-) Henryk Cioch

(-) Bohdan Paszkowski

(-) Wiesław Dobkowski

(-) Bogdan Pęk

(-) Beata Gosiewska

(-) Janina Sagatowska

(-) Henryk Górski

(-) Michał Seweryński

(-) Jan Maria Jackowski

(-) Wojciech Skurkiewicz

(-) Maciej Klima

(-) Grzegorz Wojciechowski

(-) Robert Mamątow

(-) Alicja Zając

(-) Marek Martynowski

projekt
U S T A WA
z dnia
o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych
Art. 1. W ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 85, poz. 728 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 4 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:
„6. Osoby korzystające ze zwolnień od opłat abonamentowych na podstawie art. 4
ust. 1 ustawy, które nie spełniły obowiązków określonych w art. 4 ust. 4 ustawy oraz nie
potwierdziły uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych zgodnie z art. 4 ust. 5
i mają zaległości w ich płatnościach są zwolnione od ich płacenia wraz z odsetkami do
dnia wejścia niniejszej ustawy.
7. Przepis art. 4 ust. 6 nie narusza treści art. 9 ust. 1, 2 i 3 niniejszej ustawy.”.
Art. 2. Postępowania egzekucyjne o należności w płatności zaległych opłat

abonamentowych wszczęte i prowadzone w stosunku do osób wymienionych w art. 4 ust. 1
ustawy są umarzane z urzędu.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE
Jak wynika z doniesień prasowych w stosunku do osób wymienionych w art. 4 ustawy o
opłatach abonamentowych, będących w przekonaniu, że zostały zwolnione z mocy ustawy od
obowiązku płacenia opłat abonamentowych, zostały wszczęte postępowania egzekucyjne.
W skali kraju w rachubę może wchodzić kilkaset tysięcy takich osób. Średnia zaległość
z tytułu niepłacenia abonamentu bez odsetek wynosi 1400 złotych.
Szczególnie rażące i jednocześnie urągające zasadom współżycia społecznego jest
dochodzenie tych należności od osób które ukończyły 75 rok życia i które nie spełniły
dodatkowych wymogów określonych w ust. 3 i 4 art. 4 ustawy. Ponadto należy przypomnieć,
iż kilka lat temu Rząd sugerował nie tylko osobom wymienionym w art. 4 ust. 1, ale także
wszystkim płatnikom abonamentu RTV, iż niepłacenie tej publicznej daniny (haraczu) nie
powinno wywołać negatywnych konsekwencji prawno-finansowych.
Celem tej nowelizacji jest wprowadzenie abolicji w stosunku do osób wymienionych
w art. 4 ust. 1 ustawy. Jej zakres dotyczyłby zaległości powstałych w czasie obowiązywania
ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych do momentu wejścia w życie
w życie niniejszej ustawy. W odniesieniu do tych osób zaległości w opłatach
abonamentowych za ten okres nie byłyby dochodzone, a w odniesieniu do należności
dochodzonych w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji byłyby one umarzane.
Projekt ustawy powoduje pozytywne skutki społeczno-gospodarcze oraz nie jest
sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. Budżet Państwa w następstwie uchwalenia tej ustawy
nie poniósłby uszczerbku, gdyż opłaty abonamentowe są przekazywane Krajowej Radzie
Radiofonii i Telewizji po potrąceniu przez operatora należnych mu opłat i prowizji.
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