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 VII.501.5.2017.AG

W dniu 23 marca 2016 r. zwróciłem się do Pana Premiera z wystąpieniem (pismo 

nr VII.501.5.2017.AG) w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach 

abonamentowych (wersja z dnia 3 marca 2017 r., UD 213). W wystąpieniu tym wskazałem 

na niektóre wady proponowanych rozwiązań, związane przede wszystkich z ochroną danych 

osobowych podmiotów obowiązanych do wnoszenia opłat abonamentowych dostawcom 

usług telewizji płatnej. 

W dniu 24 maja 2017 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się 

informacja, że Rada Ministrów zaakceptowała projekt ustawy, co oznacza, że projekt 

wkrótce zostanie skierowany on do Sejmu. Tymczasem do dnia dzisiejszego nie 

otrzymałem odpowiedzi na moje wystąpienie skierowane do Pana Premiera w tej 

sprawie.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do Rzecznika zwrócił się Prezes Zarządu 

Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej przedstawiając stanowisko Izby w sprawie 

projektu ustawy (znane Panu Premierowi - zamieszczone na stronie RCL) oraz dodatkowo, 

poinformował Rzecznika o tym, że izby samorządu gospodarczego mediów 

i telekomunikacji skierowały do Komisji Europejskiej prośbę o interwencję w sprawie 

projektu przepisów krajowych potencjalnie naruszających przepisy UE. Kopię skargi do 

Komisji Europejskiej przekazuję uprzejmie w załączeniu.

Warszawa, 

Pan
Piotr Gliński
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
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W związku z powyższym, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2017 r., poz. 958) zwracam się 

ponownie do Pana Premiera o ustosunkowanie się do argumentów przedstawionych 

w moim wystąpieniu z 23 maja 2017 r. 

Proszę także uprzejmie o poinformowanie mnie o stanowisku Pana Premiera wobec 

argumentów przedstawionych w skardze izb samorządu gospodarczego mediów 

i telekomunikacji do Komisji Europejskiej i o aktualnym stanie tej sprawy. 
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