Projekt
Ustawa
z dnia ……………… 2021 r.
o uchyleniu ustawy o opłatach abonamentowych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw1)

Art. 1. Ustawa reguluje kwestie zniesienia opłat abonamentowych oraz
wprowadza zakaz tworzenia i rozpowszechniania przez publiczną telewizję programu
informacyjno-publicystycznego.
Art. 2. W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji
(Dz. U. 2020 r. poz. 805) wprowadza się następuje zmiany:
1) w art. 6 w ust. 2 skreśla się pkt 6a;
2) w art. 20b w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w programie ogólnokrajowym w rozumieniu ustawy lub koncesji,
dostępnym w całości bez opłaty, z wyłączeniem podstawowych opłat
pobieranych przez operatorów sieci kablowych, lub”;
3) w art. 21:
a)

w ust. 1a pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) tworzenie i rozpowszechnianie programów wyspecjalizowanych
określonych w ustawie lub karcie powinności, z zastrzeżeniem
ust. 1c.”,

b)

po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:
„1c. Zabronione jest tworzenie i rozpowszechnianie przez
publiczną telewizję wyspecjalizowanych programów informacyjnopublicystycznych.”;
4) w art. 26 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) ogólnokrajowych programów ogólnotematycznych I i II oraz programu
o tematyce kulturalno-artystycznej;”;
5) w art. 31:
1

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, ustawę
z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawę z
dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym
niewidomym ofiarom działań wojennych.

a) w ust. 1 skreśla się pkt 1,
b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Jeżeli w danym roku kalendarzowym jednostka publicznej
radiofonii i telewizji osiągnie przychody pochodzące ze źródeł określonych
w ust. 2 przekraczające koszt netto realizacji misji publicznej, o której
mowa w art. 21 ust. 1, a kwota nadwyżki będzie nie większa niż 10%
całkowitego

kosztu

realizacji

misji

publicznej

przewidzianego

w

zatwierdzonym planie, o którym mowa w art. 21c ust. 1, na ten rok,
jednostka ta może nie zwracać tej nadwyżki pod warunkiem przeznaczenia
jej na realizację misji publicznej w kolejnych okresach, na zasadach
określonych w karcie powinności.”,
c) ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Krajowa Rada uwzględnia uzyskanie przez jednostki publicznej
radiofonii i telewizji nadwyżek, o których mowa w ust. 7, 8 i 10, przy
wykonywaniu swoich kompetencji przy zawieraniu porozumienia, o którym
mowa w art. 21a ust. 5, i zatwierdzaniu planu, o którym mowa w art. 21c
ust. 1.”;
6) uchyla się art. 31c.
Art. 3. W ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych
i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. 2020 r. poz. 1790) uchyla się art. 23a.
Art. 4. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym
i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych
(Dz. U. 2020 r. 684) w art. 10 w ust. 2 uchyla się pkt 5.
Art. 5. 1. W kartach powinności na lata 2020-2024, o których mowa
w art. 21a ust. 6 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji
(Dz. U. z 2019 r. poz. 361, 643, 1495 i 1655), w latach 2021 -2024 nie uwzględnia
się przychodów z opłat abonamentowych oraz przychodów ze środków publicznych
w wysokości rekompensaty z tytułu utraconych wpływów z opłat abonamentowych,
o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy

o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych (Dz. U. poz. 383).
2. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji przedstawią Krajowej Radzie
Radiofonii i Telewizji projekt zmienionej karty powinności, w terminie 7 dni od dnia
wejścia w życie ustawy.
Art. 6. Postępowania egzekucyjne o należności w płatności zaległych opłat
abonamentowych wszczęte i prowadzone na podstawie ustawy z dnia 21 kwietnia
2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2020 poz. 1689) są umarzane z
urzędu.
Art. 7. Traci moc ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach
abonamentowych (Dz. U. z 2020 poz. 1689).
Art. 8. Ustawa wchodzi w życie po upływnie 14 dni od dnia ogłoszenia.

