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Opinia 

do ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych (druk nr 1013) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedmiotowa ustawa ma na celu zniesienie obowiązku składania przez osoby, które 

ukończyły 75 lat oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnienia od opłat 

abonamentowych oraz przedstawiania dokumentu potwierdzającego uprawnienie 

do korzystania z tego zwolnienia. Ponadto precyzuje, że w przypadku tych osób zwolnienie 

od opłat abonamentowych będzie przysługiwało od pierwszego dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym osoba ukończy 75 lat. 

Weryfikacja osób podlegających zwolnieniu od opłat abonamentowych będzie 

dokonywana przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 

– Prawo pocztowe (Dz. U. 1529) w oparciu o dane z Powszechnego Elektronicznego Systemu 

Ewidencji Ludności (rejestr PESEL) na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 września 

2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388.). 

Ponadto ustawa, poprzez zmianę art. 4 ust. 4, wydłuża z 14 do 30 dni termin, w którym 

osoby korzystające ze zwolnienia od opłat abonamentowych obowiązane są zgłosić placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają 

wpływ na uzyskane zwolnienia. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 97. posiedzeniu w dniu 23 lipca 2015 r. w efekcie rozpatrzenia 

senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych (druk nr 3363). 
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Pierwsze czytanie projektu odbyło się dniu 24 czerwca 2015 r. na posiedzeniu Komisji 

Kultury i Środków Przekazu. 

Efekt tej pracy został zawarty w sprawozdaniu wymienionej Komisji (druk nr 3532). 

W odniesieniu do przedłożenia senackiego zrezygnowano z wprowadzenia zmiany mającej 

na celu zniesienie obowiązku przedstawiania przez wszystkie podmioty zwolnione z opłat 

abonamentowych dokumentów potwierdzających uprawnienie do korzystania z tego 

zwolnienia. W konsekwencji usunięte zostały przepisy, które były powiązane z tą regulacją. 

Podczas drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 21 lipca 2015 r. nie zostały 

zgłoszone poprawki i w związku z tym niezwłocznie przystąpiono do trzeciego czytania. 

Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 406 posłów, 16 było przeciw, a 6 posłów 

wstrzymało się od głosowania. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zasadniczych zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 
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