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przedmiot petycji - propozycje zmian w ustawie o opłatach abonamentowych tj.
rozszerzenie kręgu osób ustawowo zwolnionych i przyznania subwencji dla RTV

PETYCJA
Zwracamy się - w interesie publicznym - z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej
zmiany ustawy o opłatach abonamentowych i przedstawiamy w tym celu projekt ustawy.

Projekt Ustawy z dn r.
o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych

Art.1 W ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1204 z późno zm.) o opłatach
abonamentowych wprowadza się następujące zmiany:
1) ArtA ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

1 . Zwalnia się od opłat abonamentowych osoby fizyczne, które nie wykorzystują odbiornika
RTV w działalności gospodarczej.
2) Dodaje się artAa w brzmieniu:
4a. Właściwy minister ds. finansów publicznych przekazuje ze środków budżetu państwa co
miesiąc subwencję wyrównawczą w wysokości 150 mln zł ż tytułu utraconych wpływów z
abonamentu na skutek zwolnień określonych wartA ust. 1 ustawy na wyodrębniony rachunek
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
3) Art. 8 ust. 1. Otrzymuje brzmienie:
Wpływy, o których mowa wart. 2 ust. 1, 4a, art. 5 ust. 3 i art. 7 ust. 4, z wyłączeniem potrąceń
przewidzianych wart. 6 ust. 2 i art. 7 ust. 8, są przeznaczane wyłącznie na realizację przez
nadawców publicznej radiofonii i telewizji misji, o której mowa wart. 21 ust. 1 ustawy o radiofonii
i telewizji, w wysokości nieprzekraczającej wydatków ponoszonych w związku z realizacją tej
misji.

Art.2
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1stycznia 2020 roku.
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Uzasadnienie:
Projekt ustawy zmierza do rozszerzenia kręgu osób zwolnionych z opłaty RTV na wszystkie
osoby fizyczne, którzy nie wykorzystują odbiornika radiowo-telewizyjnego w działalności
gospodarczej, a także do refinansowania mediów publicznych z tytułu zwolnienia ustawowego
osób określonych wartA ust. 1 ustawy. Skoro państwo wyłączyło z obowiązku płacenia
abonamentu wiele grup społecznych, to powinno wyrównać mediom publicznym utracone
korzyści - czyli przekazać za pośrednictwem KRRiT radiu i telewizji tyle pieniędzy, ile
zapłaciłyby zwolnione osoby. Jak informują media: Według KRRiT w 2016 r. było to niemal 3,5
mln gospodarstw domowych, z czego prawie 1,6 mln osób - stanowiły wśród zwolnionych z
płacenia abonamentu RTV osoby powyżej 75. roku życia. Biorąc pod uwagę, że miesięczna
opłata za używanie telewizora lub radia i telewizora wynosi w tym roku 22, 70 zł, to całoroczna
rekompensata sięgnęłaby 952,3 mln zł. Nawet uwzględniając 10-procentową zniżkę za
jednorazowe uiszczenie rocznego abonamentu - wynosi on wtedy 245, 15 zł - radio i telewizja
mogłyby liczyć na 857 mln zł.
W przypadku rozszerzenia kręgu osób ustawowo zwolnionych, ta kwota powinna być 2-3
krotnie wyższa, czyli miesięcznie rzędu 150-200 mln zł. W naszym przekonaniu wyrównanie z
tytułu zwolnienia z opłat jest najwłaściwszym rozwiązaniem.

Wyrażamy zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję
lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję
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