
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VIII KADENCJA 

 ________________________________________________________________________________________   

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2014 r. Druk nr 627 

 ________________________________________________________________________________________   

 

 

 

Pan 

Bogdan BORUSEWICZ 

MARSZAŁEK  SENATU 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

 

Na podstawie art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu, my niżej podpisani senatorowie 

wnosimy o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu 

ustawy 

o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy 

o ewidencji ludności i dowodach osobistych. 

Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem ustawy 

upoważniamy senatora Stanisława Jurcewicza. 

W załączeniu przekazujemy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem. 
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projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o ewidencji ludności 

i dowodach osobistych 

Art. 1. W ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. 

Nr 85, poz. 728 z poźn. zm.
1)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie” 

„3. Zwolnienia określone w ust. 1 pkt 1 i 3-7 przysługują od pierwszego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono w placówce pocztowej 

operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe (Dz. U. poz. 1529) oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tych 

zwolnień i przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie do tych zwolnień.”; 

2) w art. 4 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 przysługuje od pierwszego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba ukończyła 75 lat”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach 

osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z poźn. zm.
2)

) w art. 44h w ust. 1 w pkt 5 

kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) operatorowi wyznaczonemu w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 

Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) – w zakresie danych osób, o których mowa 

w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych 

(Dz. U. Nr 85, poz. 728 z poźn. zm.
3)

).”. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

                                                 

1)
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1314, z 2010 r. Nr 13, 

poz.70 i Nr 152, poz. 1023, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 oraz z 2012 r. poz. 1529 i 1548. 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, 

z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 171, poz. 1056, Nr 195, poz. 1198 i Nr 220, 

poz. 1414, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 39, poz. 306, Nr 69, poz. 595 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 239, 

poz. 1539, z 2011 r. Nr 133, poz. 768 i Nr 204, poz. 1195 oraz z 2012 r. poz. 161 i 921. 
3
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1314, z 2010 r. Nr 13, 

poz.70 i Nr 152, poz. 1023, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 oraz z 2012 r. poz. 1529 i 1548. 



U Z A S A D N I E N I E  

 

Projektowana ustawa o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy 

o ewidencji ludności i dowodach osobistych ma na celu zniesienie obowiązku składania przez 

osoby, które ukończyły 75 rok życia, oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania 

ze zwolnienia od opłat abonamentowych. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach 

abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728 z późn. zm.) osoby, które ukończyły 75 lat 

podlegają zwolnieniu od opłat abonamentowych. Zwolnienie od wymienionych opłat 

przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono 

w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) oświadczenie o spełnianiu warunków 

do korzystania z tego rodzaju zwolnienia i przedstawiono dokumenty potwierdzające 

uprawnienie do tego zwolnienia. 

W praktyce okazało się, że spełnienie tego wymogu jest uciążliwe i trudne dla wyżej 

wymienionych osób, które między innymi ze względu na stan zdrowia często nie dopełniały 

tych formalności. 

W związku z powyższym projekt ustawy przewiduje, że zwolnienie od opłat 

abonamentowych będzie przysługiwało od pierwszego dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym osoba ukończy 75 rok życia. Jednocześnie projekt znosi obowiązek 

składania przez te osoby oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania 

z wymienionego zwolnienia. 

Opłaty abonamentowe są pobierane przez operatora wyznaczonego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. W związku z tym, w celu umożliwienia 

temu podmiotowi dokonywanie weryfikacji osób podlegających zwolnieniu od opłat 

abonamentowych z uwagi na ukończony 75 rok życia, projekt ustawy przewiduje 

wprowadzenie zmiany w ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach 

osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn.zm.). Zmiana ta polega 

na wprowadzeniu możliwości udostępniania operatorowi wyznaczonemu danych ze zbioru 

PESEL jedynie w zakresie danych osób, które podlegają zwolnieniu od opłat 

abonamentowych z powodu osiągniętego wieku. 



– 2 – 

Według danych na koniec 2013 r. proponowane rozwiązanie objęłoby ok. 1 mln 200 tys. 

osób. Dla wielu osób w tym wieku byłoby to istotne ułatwienie, gdyż ze względu na stan 

zdrowia, samotne zamieszkiwanie nie zawsze mogą dokonać czynności zgłoszenia nabycia 

prawa zwolnienia z opłat abonamentowych, a następnie ponoszą w konsekwencje wynikające 

z nieuiszczenia tych opłat. 

Przewiduje się, że projektowana ustawa nie pociągnie za sobą skutków finansowych 

dla budżetu państwa ani nie wpłynie na poziom dochodów i wydatków pozostałych jednostek 

sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego. 
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T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 
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