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Prawo autorskie w cieniu wyroków

W debacie dość niespodziewanie zaistniał wątek 
całkowitej rezygnacji z systemu zatwierdzania 
tabel – by sprawy od razu przeszły do właściwości 
sądów własności intelektualnej. Potrzeba tylko 
decyzji ministra sprawiedliwości określającej 
kognicję takiego sądu, nie zawężając jej tylko do 
zatwierdzania tabel wynagrodzeń i wskazywania 
organu właściwego.
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PomYSłY na uSTawę

Jak szacuje MKiDN, proponowane regulacje nało-
żą nowe obowiązki zaledwie na co najwyżej 300 
tys. gospodarstw domowych. Jednak znacznie 
ważniejsze wydaje się stworzenie skutecznego 
sposobu egzekwowania opłaty audiowizualnej. 
Dzisiejsze rozwiązania, zakładające rejestrowanie 
odbiorników rtv na poczcie, nie sprawdziły się 
i są uciążliwe dla obywateli. Ciągle więc rozwa-
żane są inne opcje. Proponuje się np. doliczanie 
wspomnianej opłaty do rachunków za energię 
elektryczną.
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wielka Piłka – TYlko w PolSaCie

Tylko Cyfrowy Polsat i Telewizja Polsat pokażą 
na swych antenach eliminacje do Mistrzostw 
Europy 2016, turniej finałowy Euro we Francji 
i eliminacje do Mundialu 2018. Widzowie zobaczą 
wszystkie mecze reprezentacji Polski i wszystkie 
spotkania najlepszych reprezentacji narodowych: 
Hiszpanii, Niemiec, Holandii, Włoch, Anglii, 
Francji czy Portugalii. 
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stacjonarni z Przyzwyczajenia

Popularnym zjawiskiem jest korzystanie z pakie-
tów usług telekomunikacyjnych. Najczęściej 
wiązane są usługi stacjonarne, w tym głównie 
internet, który wchodzi w skład 79 proc. ogółu 
pakietów. Dla porównania, w 2011 roku wskaźnik 
ten wynosił 72,5 proc. Najpopularniejsze typy 
pakietów obejmują telewizję i internet stacjonarny 
albo telefon stacjonarny i internet stacjonarny.


