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Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani
noszą projekt ustawy:

 zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.

reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy
my pana posła Marka Jurka.
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ław Piecha;  (-)   Jacek Sauk;  (-)   Wojciech Szarama;  (-)   Aleksander
 (-)   Elżbieta Więcławska-Sauk;  (-)   Artur Zawisza.



USTAWA
z dnia ....................

o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.

Art. 1. W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2001 r. Nr 101,
poz. 1114, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 56, poz. 517, z 2003 r. Nr 96, poz. 874 oraz z 2004 r.
Nr 91, poz. 874) w art. 48 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Niezależnie od liczby odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych używanych przez:
1) osoby fizyczne w tym samym gospodarstwie domowym lub w samochodzie stanowiącym

ich własność,
2) publiczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria, żłobki, publiczne i niepubliczne jednostki

organizacyjne systemu oświaty, państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe, a także domy
pomocy społecznej – w tym samym budynku, zespole budynków lub w samochodach
będących w używaniu tych instytucji

– uiszcza się tylko jedną z opłat, o której mowa w ust. 3.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.



UZASADNIENIE

Artykuł 48 ust. 5 w swoim dotychczasowym brzmieniu przewiduje, iż jedną opłatę
abonamentową niezależnie od liczby odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych ponoszą
m.in. publiczne jednostki organizacyjne systemu oświaty oraz państwowe szkoły wyższe.
Zapis ten wyłącza niepubliczne szkoły i placówki oraz niepaństwowe szkoły wyższe, które w
świetle obowiązujących przepisów są zobowiązane do uiszczania opłaty abonamentowej za
każdy posiadany odbiornik radiofoniczny i telewizyjny. Takie zróżnicowanie jest
nieuzasadnione. Zarówno szkolnictwo publiczne, jak i niepubliczne, w tym szkolnictwo
wyższe, realizują te same zadania edukacyjne, do których prawidłowego wykonywania
konieczne jest korzystanie z radia oraz telewizji. Konieczność opłacania abonamentu od
każdego odbiornika powoduje, iż aspekt finansowy przeważa nad celami edukacyjnymi, które
można osiągnąć korzystając z takich pomocy, jak radio i telewizor. Proponowana zmiana
wpłynie na podejmowanie inwestycji w tym zakresie.

Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.
Przyjęcie projektu ustawy będzie rodziło skutki finansowe dla budżetu państwa w

postaci zmniejszenia wielkości wpływów z opłat abonamentowych, jednakże skutki te są
trudne do oszacowania, gdyż brak jest szczegółowych danych w tym zakresie. Szacuje się, iż
skutki te będą jednak niewielkie, biorąc pod uwagę liczbę szkół i placówek niepublicznych
oraz uczelni niepaństwowych.
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