Projekt z dnia 10 maja 2017 r.
U S T AWA
z dnia ……….. 2017 r.
o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o radiofonii i telewizji
Art. 1. W ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1204 oraz z 2015 r. poz. 1324) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 2:
a)

po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Domniemywa się, że osoba będąca stroną umowy o dostarczanie
telewizji płatnej posiada odbiornik telewizyjny w stanie umożliwiającym
natychmiastowy odbiór programu.”,

b)

po ust. 7 dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu:
„8. Dostawcami usług telewizji płatnej w rozumieniu niniejszej ustawy, są
operatorzy rozprowadzający programy telewizyjne w pakietach dostępnych na
podstawie umów o dostarczanie telewizji płatnej.
9. Umową o dostarczanie telewizji płatnej, w rozumieniu niniejszej ustawy,
jest każda umowa, w ramach której przynajmniej jednym ze świadczeń jest
udostępnianie programów telewizyjnych rozprowadzanych przez dostawcę usług
telewizji płatnej.”;

c) po art. 5 dodaje się art. 5a – 5e w brzmieniu:
„Art. 5a. 1. Operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948) realizuje
zadanie publiczne polegające na rejestracji odbiornika radiofonicznego lub
telewizyjnego, w tym nadaje indywidualny numer identyfikacyjny osoby
posiadającej odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny, na podstawie zgłoszenia, w
terminie 30 dni od dnia jego złożenia operatorowi.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie 14 dni od dnia
wejścia w posiadanie odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego w placówce
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. - Prawo pocztowe lub w inny sposób wskazany przez operatora wyznaczonego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.
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3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)

dane osoby posiadającej odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny:
a)

imię i nazwisko lub nazwę,

b)

adres zamieszkania albo adres siedziby, lub adres do korespondencji,

c)

numer PESEL, a w razie, gdy osobie nie nadano numeru PESEL – rodzaj
i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, NIP lub KRS;

2)

adres gospodarstwa domowego, w którym używany jest odbiornik
radiofoniczny lub telewizyjny podlegający rejestracji, a w przypadku
podmiotów innych niż wymienione w art. 2 ust. 5 – adres pod którym jest
używany odbiornik;

3)

informację, czy osoba posiadająca odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny
jest:
a)

osobą

fizyczną

telewizyjnych

w

używającą

odbiorników

gospodarstwie

radiofonicznych

domowym

lub

lub

samochodzie

stanowiącym jej własność albo

4)

b)

podmiotem, o którym mowa w art. 2 ust. 5 pkt 2, albo

c)

innym podmiotem;

w przypadku podmiotu innego niż wskazany w art. 2 ust. 5 - rodzaj i liczbę
odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych.
4. Operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -

Prawo

pocztowe

zawiadamia

podmiot

obowiązany do

uiszczania

opłat

abonamentowych o dokonaniu rejestracji odbiornika radiofonicznego lub
telewizyjnego na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1.
5. Podmiot obowiązany do uiszczania opłat abonamentowych zawiadamia
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1.
Art. 5b. 1. Osoba zawierająca umowę o dostarczanie telewizji płatnej, może
przekazać dostawcy usług telewizji płatnej zgłoszenie, o którym mowa w art. 5a
ust. 1. Do przekazania zgłoszenia stosuje się art. 5a ust. 2.
2. Dostawca usług telewizji płatnej przesyła w sposób zbiorczy otrzymane
w danym miesiącu kalendarzowym zgłoszenia, o których mowa w art. 5a ust. 1,
operatorowi wyznaczonemu w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, w terminie 14 dni od dnia zakończenia miesiąca kalendarzowego.
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3. Przekazanie dostawcy usług telewizji płatnej zgłoszenia, zgodnie z ust. 1,
traktowane jest jako złożenie tego zgłoszenia u operatora wyznaczonego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.
4. Operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe tworzy i prowadzi system teleinformatyczny zawierający rejestr
osób posiadających odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny oraz umożliwiający
dostawcom usług telewizji płatnej przesyłanie informacji, o których mowa w art. 5c
ust. 1, spełniający minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych
określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).
5. Rejestr, o którym mowa w ust.4, zawiera:
1)

datę złożenia zgłoszenia, o którym mowa w art. 5a ust. 1;

2)

dane, o których mowa w art. 5a ust. 3, osób posiadających odbiornik
radiofoniczny lub telewizyjny;

3)

datę złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do korzystania ze
zwolnień od opłat abonamentowych;

4)

podstawę prawną zwolnienia od opłat abonamentowych;

5)

datę nadania indywidualnego numeru identyfikacyjnego osobie posiadającej
odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny;

6)

datę wyrejestrowania odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego;

7)

dodatkowe informacje, w tym dotyczące toczących się postępowań
egzekucyjnych

w

zakresie

zaległości

z

tytułu

nieuiszczania

opłat

abonamentowych oraz opłat, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o opłatach
abonamentowych.
6. Korzystanie przez dostawców usług telewizji płatnej z systemu
teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 4, jest bezpłatne.
7. Minister właściwy do spraw łączności sprawuje kontrolę działania systemu
teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 4.
Art. 5c. 1. Dostawca usług telewizji płatnej w celu ustalenia przez operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe
podmiotu obowiązanego do uiszczania opłaty abonamentowej przekazuje temu
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operatorowi informację o każdej zawartej przez niego umowie o dostarczanie
telewizji płatnej oraz następujące informacje o osobie, z którą zawarto taką umowę:
1)

imię i nazwisko lub nazwę;

2)

adres zamieszkania albo adres siedziby lub adres do korespondencji;

3)

adres udostępnienia usług telewizji płatnej;

4)

datę rozpoczęcia świadczenia usług telewizji płatnej;

5)

PESEL a w razie, gdy osobie nie nadano numeru PESEL – rodzaj i numer
dokumentu potwierdzającego tożsamość, NIP lub KRS – jeżeli znajdują się
w posiadaniu dostawcy usług telewizji płatnej.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, dostawca usług telewizji płatnej

w związku z domniemaniem, o którym mowa w art. 2 ust. 2a, przekazuje
operatorowi wyznaczonemu w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe również na jego żądanie zgłoszone w związku z wykonywaniem
zadań, o których mowa w art. 7 ust. 1, w celu ustalenia przez tego operatora
podmiotu obowiązanego do uiszczania opłaty abonamentowej, jej poboru lub
egzekucji.
3. Dostawca usług telewizji płatnej przy zawieraniu umowy o dostarczanie
telewizji płatnej przekazuje osobie, z którą zawiera taką umowę informację
o następującej treści: „Umowa o dostarczanie usług telewizji płatnej łączy się
z domniemaniem posiadania odbiornika telewizyjnego, który podlega obowiązkowi
rejestracji zgodnie z ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach
abonamentowych. Informuję, że w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy
przekażę operatorowi wyznaczonemu w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. - Prawo pocztowe: imię i nazwisko lub nazwę osoby będącej stroną umowy
o dostarczanie telewizji płatnej, jej adres zamieszkania albo adres siedziby lub
adres do korespondencji, adres udostępnienia mu usług telewizji płatnej, jej
PESEL, a w razie, gdy nie nadano numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość tej osoby, NIP lub KRS, a także informację o dacie
rozpoczęcia świadczenia usługi.
4. Informacje, o których mowa w ust. 1, dostawca usług telewizji płatnej
przekazuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa
w art. 5b ust. 4, w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy o dostarczanie telewizji
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płatnej, a informacje, o których mowa w ust. 2 – w terminie 30 dni od otrzymania
żądania.
5. Dokonując przekazania, o którym mowa w ust. 4, dostawca usług telewizji
płatnej informuje osobę, z którą zawarł umowę o dostarczanie telewizji płatnej
w sposób, w jaki zgodnie z umową o dostarczanie telewizji płatnej przesyła jej
fakturę za świadczone usługi, o przekazaniu jego danych osobowych operatorowi
wyznaczonemu w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe.
Art. 5d. 1. Operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. - Prawo pocztowe, na podstawie informacji, o których mowa w art. 5c ust. 1
i 2, a także na podstawie powiadomienia podmiotu obowiązanego do uiszczania
opłaty abonamentowej o zmianie danych, o których mowa w art. 5a ust. 3,
aktualizuje dane tego podmiotu zawarte w rejestrze, o którym mowa w art. 5b ust.
4, w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji lub powiadomienia.
2. Operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe wyrejestrowuje odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny na
wniosek osoby, która utraciła posiadanie odbiornika w terminie 30 dni od dnia
otrzymania wniosku.
3. Operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe:
1)

po upływie 5 lat od końca roku, w którym dokonano wyrejestrowania
odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego usuwa dane osoby, która go
wyrejestrowała, z rejestru, o którym mowa w art. 5b ust. 4;

2)

niezwłocznie usuwa dane osoby, która nie ma obowiązku rejestracji
odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego z rejestru, o którym mowa w
art. 5b ust. 4,

- i wobec której nie toczą się postępowania w sprawie zaległości w uiszczaniu opłat
abonamentowych albo postępowania egzekucyjne.
4. Operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, informuje osobę, której dane usunął z rejestru, o którym mowa w
art. 5b ust. 4, o usunięciu jej danych w terminie 30 dni od ich usunięcia.
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Art. 5e. 1. Dostawcy usług telewizji płatnej przysługuje rekompensata za
wykonywanie zadań, o których mowa w art. 5b ust. 2 oraz art. 5c ust. 1-3 i ust. 5,
płatna ze środków, o których mowa w art. 8 ust. 1.
2. Rekompensatę, o której mowa w ust. 1, za zadania wykonane w danym
miesiącu kalendarzowym wypłaca operator wyznaczony w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe w terminie 14 dni od dnia
zakończenia danego miesiąca kalendarzowego.
3 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji określi, w drodze rozporządzenia,
wysokość rekompensaty za poszczególne zadania, o których mowa w art. 5b ust. 2
oraz art. 5c ust. 1-3 i ust. 5, oraz sposób i tryb jej wypłaty, uwzględniając czynności
niezbędne do wykonywania tych zadań, ich koszty oraz rozsądny zysk, który nie
może być niższy niż 6% i nie może przekroczyć 10% poniesionych kosztów, a
także skalę działalności dostawcy oraz konieczność regularnej wypłaty tej
rekompensaty.”;
3)

w art. 6:
a)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wpływy z pobranych opłat abonamentowych oraz odsetek za zwłokę
w uiszczaniu tych opłat operator wyznaczony przekazuje na wyodrębniony
rachunek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z przeznaczeniem na cele
określone w art. 8 ust. 1, po potrąceniu rekompensaty, o której mowa w ust. 3a,
oraz rekompensaty, o której mowa w art. 5e ust. 1.”,

b)

po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Operatorowi wyznaczonemu przysługuje rekompensata z tytułu
świadczenia usług publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 4, art. 5a ust. 1 i 4,
art. 5b ust. 4, art. 5d, art. 5e ust. 2, art. 6 ust. 1 i 2, art. 7 ust. 1 oraz art. 7a ust. 1.”;

c)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z Krajową Radą
Radiofonii i Telewizji określi, w drodze rozporządzenia:
1)

sposób i tryb rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, dążąc
do zapewnienia sprawności systemu rejestracji i przekazywania zgłoszeń,
o których mowa w art. 5a ust. 1;

2)

sposób przekazywania przez dostawców usług telewizji płatnej zgłoszeń
i informacji, o których mowa w art. 5a ust. 3 i art. 5c ust. 1 i 2, uwzględniając
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konieczność wykorzystania systemu teleinformatycznego, o którym mowa w
art. 5b ust. 4, dążąc do zapewnienia sprawności systemu rejestracji i
przekazywania zgłoszeń i informacji oraz do nienakładania na dostawców
usług telewizji płatnej nadmiernych obciążeń;
3)

wzór zgłoszenia rejestracji i wyrejestrowania odbiorników radiofonicznych
lub telewizyjnych albo zmiany danych podmiotu obowiązanego do uiszczania
opłat abonamentowych, dążąc do zapewnienia przejrzystości zgłoszenia i
ułatwienia jego wypełnienia przez ten podmiot;

4)

wzór zawiadomienia o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego
osobie posiadającej odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny, dążąc do
zapewnienia przejrzystości

zawiadomienia i ułatwienia jego wypełnienia

przez podmiot obowiązany do uiszczania opłat abonamentowych;
5)

wzór zawiadomienia o zatwierdzeniu przeprowadzonej zmiany danych osoby
posiadającej odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny, dążąc do zapewnienia
przejrzystości zawiadomienia dla podmiotu zobowiązanego do uiszczania
opłat abonamentowych.”;

d)

po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu”
„4a. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji określi, w drodze rozporządzenia
wysokość rekompensaty, o której mowa w ust. 3a, oraz sposób i tryb wypłaty tej
rekompensaty, uwzględniając czynności niezbędne do wykonywania usług
publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 4, art. 5a ust. 1 i 4, art. 5b ust. 4, art. 5d,
art. 5e ust. 2, art. 6 ust. 1 i 2, art. 7 ust. 1 oraz art. 7a ust. 1, ich koszty ponoszone
przez operatora i koszty ponoszone przez dostawcę usług telewizji płatnej na
realizację zadań, o których mowa w art. 5b ust. 2 oraz art. 5c ust. 1-3 i ust. 5, oraz
rozsądny zysk, który nie może być niższy niż 6% i nie może przekroczyć 10%
poniesionych kosztów, a także konieczność regularnej wypłaty tej rekompensaty,
mając na uwadze zadania, o których mowa w art. 5b ust. 2 oraz art. 5c ust. 1-3 i ust.
5 wykonywane na rzecz operatora wyznaczonego przez dostawców usług telewizji
płatnej.”;

4)

po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu:
„Art. 7a. 1. Operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.
- Prawo pocztowe, jest administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w zakresie danych,
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do których dostęp uzyskano w wyniku prowadzonych kontroli danych, do których
dostęp uzyskano na podstawie art. 5a ust. 3, art. 5c ust. 1 i 2 i art. 7 ust. 1a oraz danych
osób, wobec których prowadzi się postępowania egzekucyjne w zakresie zaległości
z tytułu nieuiszczania opłat abonamentowych oraz opłat, o których mowa w art. 5 ust. 3.
2. Operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe powierza jednostce określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 7
ust. 10 pkt 1 przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1.
3. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w art. 5a ust. 3, art. 5c ust. 1
i 2 i art. 7 ust. 1a, może być prowadzone w ramach jednostki określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 7 ust. 10 pkt 1, wyłącznie w celu ustalenia podmiotu
obowiązanego do uiszczania opłaty abonamentowej lub opłaty, o której mowa w art. 5
ust. 3, poboru tych opłat lub ich egzekucji, oraz przy użyciu środków technicznych
i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności zabezpieczenie
danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4. Za dozwolone przetwarzanie danych, o których mowa w art. 5a ust. 3, art. 5c
ust. 1 i 2 i art. 7 ust. 1a, uważa się tworzenie i uaktualnianie zbiorów danych podmiotów
obowiązanych do uiszczania opłat abonamentowych lub z nich zwolnionych, łącznie z
tytułem i okresem zwolnienia.
5. Niedozwolone jest udostępnienie danych, o których mowa w ust. 1, innym
podmiotom niż:
1)
2)

jednostka określona w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 10 pkt 1,
podmioty prowadzące postępowania egzekucyjne dotyczące zaległości z tytułu
nieuiszczania opłat abonamentowych

– oraz wykorzystywanie tych danych w innych celach niż określone w ust. 3.
6. Operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe powołuje w celu zabezpieczenia danych, o których mowa w art. 5a ust. 3,
art. 5c ust. 1 i 2 i art. 7 ust. 1a, administratora bezpieczeństwa informacji, o którym
mowa art. 36a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
7. Dane podmiotów obowiązanych do uiszczania opłat abonamentowych lub z nich
zwolnionych, uzyskane przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe w wyniku realizacji niniejszej ustawy, podlegają
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obowiązkowi zachowania w tajemnicy. Do tajemnicy tej w zakresie nieuregulowanym
w niniejszej ustawie stosuje się odpowiednio art. 41 z wyłączeniem art. 41 ust. 2 i 3
pkt 2 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.
8. Zobowiązane do zachowania tajemnicy, o której mowa w ust. 7, są osoby
sprawujące funkcje kierownicze, pracownicy i współpracownicy jednostki określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 10 pkt 1, mające dostęp do danych
podmiotów obowiązanych do uiszczania opłat abonamentowych lub z nich
zwolnionych, a także inni pracownicy i współpracownicy operatora wyznaczonego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, uzyskujący dostęp
do tych danych.”;
5)

w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Art. 8. 1. Wpływy, o których mowa w art. 2 ust. 1, art. 5 ust. 3, art. 7 ust. 4,
art. 12b, z wyłączeniem potrąceń przewidzianych w art. 6 ust. 2 i art. 7 ust. 8, są
przeznaczane wyłącznie na realizację przez nadawców publicznej radiofonii i telewizji
misji, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, w wysokości
nieprzekraczającej wydatków ponoszonych w związku z realizacją tej misji.”;

6)

po art. 12 dodaje się art. 12a i 12b w brzmieniu:
„Art. 12a. Dostawca usług telewizji płatnej jest obowiązany do dostarczenia
Przewodniczącemu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, na każde jego żądanie,
w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania, informacji dotyczącej liczby:
1)

osób, z którymi dostawca ten ma zawarte umowy o dostarczanie telewizji płatnej;

2)

osób, które przekazały mu zgłoszenie, o którym mowa w art. 5a ust. 1.
Art. 12b. 1. Jeżeli dostawca usług telewizji płatnej nie przekaże operatorowi

wyznaczonemu w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe
zgłoszeń, przekazanych zgodnie art. 5b ust. 1, oraz informacji, o których mowa w art. 5c
ust. 1 i 2, odpowiednio w terminie, o którym mowa w art. 5b ust. 2 albo art. 5c ust. 4,
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wydaje decyzję nakładającą na
tego dostawcę karę pieniężną w wysokości 500 złotych za każdy przypadek
nieprzekazania zgłoszenia lub informacji.
2. W przypadku nieprzekazania informacji, o której mowa w art. 12a, w terminie
o którym mowa w art. 12a, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
wydaje decyzję nakładającą na dostawcę usług telewizji płatnej karę pieniężną
w wysokości do 5% przychodu tego dostawcy, osiągniętego z tytułu dostarczania usług
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telewizji płatnej w poprzednim roku podatkowym, a w przypadku, gdy okres działania
dostawcy usług telewizji płatnej jest krótszy niż rok kalendarzowy, karę pieniężną
w wysokości do 500 tys. zł., uwzględniając zakres i stopień szkodliwości naruszenia,
skalę działalności dostawcy oraz jego możliwości finansowe.
3. Przewodniczący Krajowej Rady może odstąpić od wymierzenia kary, o której
mowa w ust. 2, w sytuacji, gdy zakres i stopień szkodliwości naruszenia jest znikomy.
4. Organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę dostawcy usług telewizji
płatnej jest obowiązany do dostarczenia Przewodniczącemu Krajowej Rady Radiofonii i
Telewizji, na każde jego żądanie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania,
informacji o wysokości przychodu osiągniętego przez dostawcę usług telewizji płatnej z
tytułu dostarczania usług telewizji płatnej w poprzednim roku podatkowym, w celu
określenia podstawy wymiaru kary pieniężnej.”.
Art. 2. Jeżeli zawarcie umowy o dostarczanie telewizji płatnej, w rozumieniu ustawy
o opłatach abonamentowych w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nastąpiło przed dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy, a umowa pozostaje w mocy po tej dacie, domniemanie,
o którym mowa w art. 2 ust. 2a ustawy o opłatach abonamentowych w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą, stosuje się tak, jakby zawarcie tej umowy nastąpiło z dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy.
Art. 3. 1. Dostawca usług telewizji płatnej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy obowiązany jest przekazać osobom, z którymi zawarł umowę
o dostarczanie usług telewizji płatnej komunikat, o następującej treści: „Umowa
o dostarczanie usług telewizji płatnej od dnia…. łączy się z domniemaniem posiadania
odbiornika telewizyjnego, który podlega obowiązkowi rejestracji zgodnie z ustawą z dnia 21
kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. Informuję, że w terminie do dnia … przekażę
operatorowi wyznaczonemu w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe: imię i nazwisko lub nazwę osoby będącej stroną umowy o dostarczanie telewizji
płatnej, jego adres zamieszkania albo adres siedziby lub adres do korespondencji, adres
udostępnienia mu usług telewizji płatnej oraz jego PESEL, a w razie, gdy nie nadano numeru
PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość tej osoby, NIP lub KRS.”.
2. Komunikat, o którym mowa w ust. 1, dostawca usług telewizji płatnej przekaże
osobie, z którą zawarł umowę o dostarczanie usług telewizji płatnej w sposób, w jaki zgodnie
z umową przesyła jej fakturę za świadczone usługi.
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3. Dostawca usług telewizji płatnej wyłącznie w celu ustalenia przez operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe podmiotu
obowiązanego do uiszczania opłaty abonamentowej, jej poboru lub egzekucji przekazuje
temu operatorowi, w terminie 60 dni od wejścia w życie niniejszej ustawy, następujące
informacje o osobie, która w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy ma z nim zawartą
umowę o dostarczanie telewizji płatnej:
1)

imię i nazwisko lub nazwa;

2)

adres zamieszkania albo adres siedziby lub adres do korespondencji;

3)

adres udostępnienia usług telewizji płatnej;

4)

PESEL a w razie, gdy osobie nie nadano numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość, NIP lub KRS – jeżeli znajdują się w posiadaniu dostawcy
usług telewizji płatnej.
4. Przekazanie informacji, o których mowa w ust. 3, następuje za pomocą systemu

teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5b ust. 4 ustawy o opłatach abonamentowych
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Do danych, o których mowa w ust. 3, stosuje się
art. 7a ustawy o opłatach abonamentowych w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
5. Dostawcy usług telewizji płatnej przysługuje rekompensata za wykonywanie zadań,
o których mowa w ust. 1 i 3, płatne ze środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy
o opłatach abonamentowych na zasadach określonych w art. 5e tej ustawy w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą.
Art. 4. 1. Dostawca usług telewizji płatnej przekazuje Krajowej Radzie Radiofonii
i Telewizji sprawozdanie z wykonania obowiązków, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3,
w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, obejmujące informacje
o liczbie:
1)

osób, z którymi dostawca ten ma zawarte umowy o dostarczanie telewizji płatnej;

2)

osób, którym przekazał komunikat, o którym mowa w art. 3 ust 1;

3)

osób, co do których przekazał operatorowi wyznaczonemu informacje w wykonaniu
obowiązku określonego w art. 3 ust. 3.
2. Jeżeli dostawca usług telewizji płatnej narusza obowiązek, o którym mowa art. 3

ust. 1 lub 3, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wydaje decyzję
nakładającą na tego dostawcę karę pieniężną w wysokości 500 złotych za każdy przypadek
nieprzekazania informacji, o której mowa w ust. 1.
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3. W przypadku niezłożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, albo jego
nierzetelnego sporządzenia w terminie, o którym mowa w ust. 1, Przewodniczący Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji wydaje decyzję nakładającą na dostawcę usług telewizji płatnej
karę pieniężną w wysokości do 5% przychodu tego dostawcy, osiągniętego z tytułu
dostarczania usług telewizji płatnej w poprzednim roku podatkowym, a w przypadku, gdy
okres działania dostawcy usług telewizji płatnej jest krótszy niż rok kalendarzowy, karę
pieniężną w wysokości do 500 tys. zł., uwzględniając zakres i stopień szkodliwości
naruszenia, skalę działalność dostawcy oraz jego możliwości finansowe.
4. Organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę dostawcy usług telewizji płatnej
jest obowiązany do dostarczenia Przewodniczącemu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
na każde jego żądanie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania, informacji o wysokości
przychodu osiągniętego przez dostawcę usług telewizji płatnej z tytułu dostarczania usług
telewizji płatnej w poprzednim roku podatkowym, w celu określenia podstawy wymiaru kary
pieniężnej.
Art. 5. Rejestracja odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego dokonana na
podstawie przepisów dotychczasowych pozostaje w mocy.
Art. 6. Do

dnia

udostępnienia

dostawcom

usług

telewizji

płatnej

systemu

teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5b ust. 4 ustawy o opłatach abonamentowych
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, informacje, o których mowa w art. 5c ust. 1 i 2
ustawy o opłatach abonamentowych w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, a także art. 3
ust. 3 niniejszej ustawy przesyła się w postaci elektronicznej lub pisemnej.
Art. 7. 1. W stosunku do osoby, która zarejestrowała odbiornik radiofoniczny lub
telewizyjny nie później niż 3 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy oraz uiściła
opłatę abonamentową za okres co najmniej 6 miesięcy liczony od dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy:
1)

umarza się z mocy ustawy postępowanie egzekucyjne w zakresie zaległości z tytułu
nieuiszczania opłat abonamentowych oraz opłat, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy
o opłatach abonamentowych, a także zaległości, których to postępowanie dotyczy, oraz
koszty egzekucyjne postępowania;

2)

nie wszczyna się postępowania egzekucyjnego dotyczącego zaległości z tytułu
nieuiszczania opłat abonamentowych powstałych przed dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy, ani dotyczącego opłat, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy
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o opłatach abonamentowych, powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy, a zaległości, których to postępowanie miałoby dotyczyć, umarza się z mocy
ustawy.
2. W dniu wejścia ustawy w życie umarza się z mocy ustawy prowadzone przez
Krajową Radę Radiofonii i Telewizji postępowania, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy
o opłatach abonamentowych.
Art. 8. Z dniem wejścia w życie rozporządzenia, o którym mowa w art. 6 ust. 4a ustawy
o opłatach abonamentowych w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji wypowie umowę zawartą z operatorem wyznaczonym w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe na podstawie art. 6 ust. 2 w brzmieniu
obowiązującym przed wejściem w życie niniejszej ustawy.
Art. 9. W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2016 r.
poz. 639, 929 i 2260) w art. 6 po pkt 6a dodaje się pkt 6b w następującym brzmieniu:
„6b) ustalanie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach
abonamentowych, rekompensat za czynności związane z poborem opłat
abonamentowych oraz kontrola wykonywania tych czynności;”.
Art. 10. Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.
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