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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. 

o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych 

 

(druk nr 1013) 

 

U S T A W A    z dnia z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2014 

r. poz. 1204) 

Art. 4. 

1. Zwalnia się od opłat abonamentowych: 

1)   osoby, co do których orzeczono o: 

a)  zaliczeniu do I grupy inwalidów lub 

b)  całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1440, z późn. zm.), lub 

c)  znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 

U. z 2011 Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), lub 

d)  trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na 

podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, z późn. zm.); 

2)   osoby, które ukończyły 75 lat; 

3)   osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy z 

właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako 

zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego; 

4)   osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne 

upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2000 Hz o natężeniu od 80 dB); 

5)   osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%; 

6)   osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której 

wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego 
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wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; 

7)   osoby: 

a)  które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.), 

b)  spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.), 

c)  bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. 

zm.), 

d)  posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

e)  posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 

30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 170 

oraz z 2014 r. poz. 598), 

f)  (pominięta), 

g)  (pominięta); 

8)   osoby, które otrzymują zasiłek dla opiekuna określony w ustawie z dnia 4 kwietnia 

2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567). 

2. (uchylony). 

[3. Zwolnienia określone w ust. 1 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.] 

<3. Zwolnienia określone w ust. 1 pkt 1 i 3–8 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.> 

<3a. Zwolnienie określone w ust. 1 pkt 2 przysługuje od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym osoba ukończyła 75 lat.> 
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[4. Osoby korzystające ze zwolnień od opłat abonamentowych obowiązane są zgłosić 

placówce pocztowej operatora wyznaczonego, o której mowa w ust. 3, zmiany stanu 

prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na uzyskane zwolnienia, w terminie 14 dni 

od dnia, w którym taka zmiana nastąpiła.] 

<4. Osoby korzystające ze zwolnień od opłat abonamentowych z wyjątkiem osób, o 

których mowa w ust. 1 pkt 2, obowiązane są zgłosić placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego, o której mowa w ust. 3, zmiany stanu prawnego lub faktycznego, 

które mają wpływ na uzyskane zwolnienia, w terminie 30 dni od dnia, w którym taka 

zmiana nastąpiła.> 

5. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   rodzaje dokumentów potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat 

abonamentowych, 

2)   wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 

- z uwzględnieniem dokumentów wydawanych przez uprawnione organy oraz 

nieobciążania osób korzystających ze zwolnień nadmiernymi utrudnieniami. 

 

Art. 7. 

1. Kontrolę wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych 

oraz obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej prowadzi operator wyznaczony w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. 

<1a. Operator wyznaczony, o którym mowa w ust. 1, jest uprawniony do otrzymywania 

danych z rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności 

(PESEL) na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji 

ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388).> 

2. Nadzór nad wykonywaniem kontroli obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i 

telewizyjnych oraz obowiązku pobierania opłaty abonamentowej sprawuje minister 

właściwy do spraw łączności. 

3. Do opłat abonamentowych oraz do opłaty, o której mowa w art. 5 ust. 3, stosuje się 

przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji 

obowiązków o charakterze pieniężnym. 

4. W przypadku opóźnienia w uiszczaniu opłaty abonamentowej naliczane są odsetki w 

wysokości jak dla zaległości podatkowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.). 
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5. Uprawnionymi do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązków 

określonych w ust. 1 są kierownicy jednostek operatora wyznaczonego. 

6. W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub 

telewizyjnego kierownik jednostki operatora wyznaczonego przeprowadzający kontrolę, 

wydaje decyzję, w której nakazuje rejestrację odbiornika oraz ustala opłatę za używanie 

niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, o której mowa w art. 

5 ust. 3. 

7. Od decyzji, o której mowa w ust. 6, służy odwołanie do ministra właściwego do spraw 

łączności. 

8. Połowa wpływów z opłaty, o której mowa w art. 5 ust. 3, stanowi dochód operatora 

wyznaczonego. 

9. Wpływy z opłaty, o której mowa w art. 5 ust. 3, pomniejszone o kwoty, o których mowa w 

ust. 8, są przekazywane na wyodrębniony rachunek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 

z przeznaczeniem na cele wskazane w art. 8 ust. 1. 

10. Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z Krajową Radą Radiofonii i 

Telewizji określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   jednostki operatora wyznaczonego przeprowadzające kontrolę określoną w ust. 1, 

2)   wzór upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz zasady i tryb 

wydawania upoważnień 

- mając na uwadze zapewnienie prawidłowego wykonania czynności kontrolnych i 

organizację operatora wyznaczonego. 

 

 

 

 


