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Oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego 

Media publiczne w obecnym stanie prawnym finansowane są w znacznej mierze z wpływów pochodzą-

cych z opłat abonamentowych, odsetek za zwłokę w ich uiszczaniu oraz kar za używanie niezarejestrowanych 

odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. 

o opłatach abonamentowych. Zasady finansowania mediów publicznych zostały zaś określone w ustawie 
z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. 

Obowiązujące przepisy nakładają na posiadaczy odbiorników radiowych czy telewizyjnych konieczność 

rejestracji tych urządzeń, która jest równoznaczna z powstaniem obowiązku uiszczania opłaty w postaci abo-
namentu radiowo-telewizyjnego. Należy wskazać, iż omawiane akty prawne nakładają jedynie obowiązek 

uiszczania abonamentu w przypadku posiadania radia czy telewizora, pomijając zupełnie wielofunkcyjne 

urządzenia nowej technologii, jakimi są komputery, laptopy, tablety czy inne urządzenia mobilne umożliwia-
jące odbiór programów radiowych i telewizyjnych. W związku z tym posiadacze tych urządzeń nie są zobli-

gowani przepisami prawa do płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego. Obecna regulacja wiążąca opłatę 

z posiadaniem odbiornika radiowego lub telewizyjnego zdaje się zatem anachronizmem w dobie postępu 

technologicznego. 
Należy ponadto podkreślić, iż istniejący abonament radiowo-telewizyjny nie spełnia obecnie swojej roli. 

Źródłem nieefektywności obowiązującego systemu są między innymi liczne próby uchylania się od obowiąz-

ku uiszczania tej opłaty. Przykładem takich zachowań jest powszechna praktyka rejestrowania odbiorników 
znajdujących się w gospodarstwie domowym na osobę objętą zwolnieniem wskazanym w art. 4 ustawy 

o opłatach abonamentowych oraz wykazywanie, iż obowiązkowi opłaty w danym gospodarstwie podlega 

jedynie osoba, która jest zwolniona od jej uiszczania. Zjawisko to jest w istocie obchodzeniem prawa. 

Wobec tego konieczna zdaje się zmiana przepisów, która uniemożliwiałaby ubieganie się o zwolnienie 
w przypadku, gdy osoba wyłączona na podstawie wskazanego wcześniej artykułu zamieszkuje w gospodar-

stwie domowym z osobami, które nie spełniają przesłanek ubiegania się o omawiane zwolnienia. Taka regu-

lacja uniemożliwiałaby unikanie obowiązku uiszczania abonamentu radiowo-telewizyjnego. 
Należy wskazać także na nagminną praktykę uchylania się od tej opłaty przez przedsiębiorców, którzy ak-

tualnie są zobowiązani uiszczać abonament za każdy posiadany odbiornik. 

Sądzę zatem, iż koniecznością jest nowelizacja ustawy w zakresie systemu naliczania poboru opłat oraz 
jej egzekucji. W mojej ocenie zmiany powinny zmierzać w istocie do obniżenia opłaty abonamentowej, 

a jednocześnie wdrożenia mechanizmów gwarantujących jej skuteczną egzekucję. 

Proszę zatem Pana Ministra o rozważenie możliwości podjęcia stosownych działań w celu rozwiązania 

opisanych problemów. 

Z wyrazami szacunku 

Ryszard Knosala 

 




