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Stanowisko Rządu wobec senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach 

abonamentowych  (druk nr 3363) 

 

 Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych (druk nr 3363) 

zawiera następujące zmiany obowiązujących przepisów: 

1) proponuje się dodanie w art. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach 

abonamentowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1204), zwanej dalej „ustawą o opłatach 

abonamentowych”, ust. 3a, zgodnie z którym osoby, które ukończyły 75 lat, 

tj. wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, zostaną wyłączone z obowiązku złożenia 

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

2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), zwanej dalej „ustawą – Prawo pocztowe”, 

oświadczenia o spełnianiu warunków do uzyskania zwolnienia. Od opłat 

abonamentowych zwolnienie to będzie przysługiwać od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym osoba ukończyła 75 lat (art. 1 pkt 1 lit. b projektu). 

Nowelizacja zakłada przyznanie operatorowi wyznaczonemu (w chwili obecnej jest nim 

Poczta Polska S.A.)dostępu do danych z rejestru PESEL, dzięki czemu będzie mógł on 

samodzielnie weryfikować, komu przysługuje zwolnienie z obowiązku uiszczania opłaty 

– dodany ust. 1a w art. 7 ustawy;  

2) proponuje się dokonanie zmiany w art. 4 ust. 3 ustawy o opłatach abonamentowych przez 

rezygnację z obowiązku przedstawiania dokumentów potwierdzających uprawnienie do 

korzystania ze zwolnień innych niż wymienione w art. 4 w ust. 1 pkt 2 tej ustawy. 

Nowelizacja zakłada, że wystarczające będzie złożenie samego oświadczenia o spełnianiu 

warunków do korzystania ze zwolnienia. W chwili obecnej osoby, które mają prawo do 

uzyskania zwolnienia z obowiązku ponoszenia opłaty abonamentowej muszą wraz 

z oświadczeniem złożyć dokument potwierdzający istnienie okoliczności faktycznych, od 

których zależy prawo do zwolnienia. Projektowana nowelizacja zakłada rezygnację z tego 

obowiązku (art. 1 pkt 1 lit. a projektu); 

3) przewidziana jest także zmiana w art. 4 ust. 5 ustawy o opłatach abonamentowych przez 

zawarcie upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia przez Krajową Radę 

Radiofonii i Telewizji, w którym określi ona wzór oświadczenia, o którym mowa 

w zmienianym w art. 4 ust. 3, mając na uwadze konieczność zapewnienia identyfikacji 



osoby, której oświadczenie dotyczy, oraz wskazania celu, w jakim oświadczenie jest 

składane (art. 1 pkt 1 lit. c projektu); 

4) proponuje się ponadto wydłużenie terminu do złożenia oświadczenia o korzystaniu 

ze zwolnień z dotychczasowych 14 dni do 30 dni. Zdaniem projektodawców, 

dotychczasowy czternastodniowy termin jest za krótki (art. 1 pkt 1 lit. c projektu). 

 W ocenie Rządu, rozwiązania zawarte w projekcie zasługują, co do zasady, 

na aprobatę. Sytuacja osób, które ukończyły 75 lat, a od których egzekwowano opłaty 

abonamentowe, w sytuacji kiedy osoby te nie złożyły oświadczenia i dokumentu 

potwierdzającego zwolnienie z tego obowiązku, pomimo istnienia ustawowego zwolnienia od 

opłat, powinna w przyszłości - ze względów społecznych - ulec zmianie. Projekt nowelizacji 

ustawy rozwiązując problem tych osób, zwalnia je z konieczności dokumentowania 

przysługujących im uprawnień.  

 W przypadku pozostałych osób, które mogą skorzystać z uprawnienia do zwolnienia 

z obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej w projekcie zaproponowano wprowadzenie 

dwóch zasadniczych zmian: 

1) całkowite zniesienie obowiązku składania dokumentów potwierdzających wszelkie 

zmiany stanu prawnego lub faktycznego mające wpływ na uzyskanie zwolnienia. 

W przypadku wejścia w życie nowelizacji wystarczające będzie złożenie samego 

oświadczenia; 

2) ustalenie terminu na złożenie stosownego oświadczenia na 30 dni (obecnie na 

udokumentowanie prawa do zwolnienia uprawniony ma 14 dni). 

 Zaproponowana w projekcie zmiana art. 4 ust. 3 ustawy o opłatach abonamentowych, 

która zakłada rezygnację z obowiązku składania dokumentów potwierdzających prawo do 

zwolnień innych osób niż wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy budzi istotne zastrzeżenia. 

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy: „Dla wielu z tych osób spełnienie tego 

ustawowego wymogu, a w szczególności konieczność uzyskania dokumentów wydawanych 

przez uprawnione organy, stanowi nadmierne utrudnienie”. Uchwalenie przepisu 

w zaproponowanym brzmieniu może doprowadzić do sytuacji, w której każdy będzie mógł 

złożyć oświadczenie o tym, że podlega zwolnieniu określonym w art. 4 ust. 1 ustawy bez 

żadnych konsekwencji prawnych, otwierając tym samym pole do nadużyć dla  osób,  które 

takich uprawnień nie posiadają. Rezygnacja z obowiązku składania dokumentów 

potwierdzających prawo do zwolnień jest środkiem zbyt daleko idącym. Obowiązek 

przedkładania stosownych dokumentów w celu skorzystania z prawa do różnego rodzaju ulg 

jest powszechnie przyjęty. Dobrego przykładu dostarczają chociażby przepisy regulujące 



uprawnienia i rodzaje ulg dla wybranych kategorii osób korzystających z publicznego 

transportu zbiorowego
1)

. Warunkiem skorzystania z ustawowych ulg w momencie przejazdu, 

jest posiadanie stosownych dokumentów potwierdzających prawo do uprawnień zawsze przy 

sobie, a nie tylko jednorazowe ich zgłoszenie w jakikolwiek sposób. Katalog osób 

zwolnionych z uiszczania opłat abonamentowych w znacznej części pokrywa się przy tym 

z katalogiem osób uprawnionych do ulg w publicznym transporcie zbiorowym. Tym samym 

trudno podzielić argumentację projektodawcy, by jednorazowe złożenie dokumentu 

uprawniającego do zwolnienia z obowiązku uiszczania opłat abonamentowych było zbyt 

dolegliwe dla tych osób, które jednocześnie, chcąc skorzystać z innych uprawnień, muszą 

mieć zawsze ze sobą konieczne dokumenty. Warto przy tym pamiętać, że operator 

wyznaczony na podstawie analizowanego projektu uzyskuje dostęp wyłącznie do bazy 

PESEL, a nie do innych  rejestrów, w których mógłby weryfikować istnienie uprawnień 

różnych kategorii uprawnionych. Na marginesie należy jedynie dodać, że poszerzenie dostępu 

operatorowi wyznaczonemu do innych baz danych lub rejestrów skutkowałoby 

przeniesieniem na ten podmiot ciężaru sprawdzenia ogromnego zakresu informacji (w tym  

także weryfikowania potencjalnie dużej liczby oświadczeń fałszywych). 

 Niezależnie od powyższych uwag do projektu, należy dodatkowo zauważyć, że 

oświadczenie zawarte w art. 4 ust. 3 powinno być składane pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za zeznanie nieprawdy, o którym mowa w art. 233 § 1 k.k. Ewentualna dalsza praca 

nad projektem w negatywnie ocenionej części dotyczącej składania oświadczeń w miejsce 

dokumentowania uprawnień do zwolnienia z opłat abonamentowych na podstawie 

dokumentów, wymagałaby niewątpliwie rozszerzenia proponowanej regulacji w tym 

obszarze. Brak jakiejkolwiek sankcji za składanie fałszywych oświadczeń powoduje 

powstanie normy prawnej pozbawionej sankcji, pozwalając - ze szkodą dla finansowania 

mediów publicznych – unikać obowiązków ustawowych bez jakichkolwiek konsekwencji 

prawnych. Niewystarczające jest w tym przypadku upoważnienie ustawowe dla Krajowej 

Rady Radiofonii i Telewizji, która w drodze rozporządzenia określałaby wzór oświadczenia. 

Uprzedzenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, o którym 

                                                           
1) 

Por. ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego 

transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z późn. zm.), ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu 

inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648, z późn. zm.), 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie rodzajów dokumentów 

poświadczających uprawnienia inwalidów wojennych i wojskowych oraz innych osób do korzystania 

z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 134, poz. 1258). 



mowa w art. 233 § 6 k.k., musi bowiem wprost wynikać z ustawy. Takiego upoważnienia 

zatem nie może kreować akt rangi podustawowej, jakim jest rozporządzenie
2)

.  

 Należy także zauważyć, że ustalenie 30-dniowego terminu na wykazanie prawa do 

zwolnienia można by uznać za uzasadnione w przypadku pozostawienia obowiązku składania 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 

16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia 

potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz. U. Nr 29, poz. 

152, z późn. zm.). Wówczas zainteresowane osoby miałyby więcej czasu na uzyskanie 

stosownych dokumentów i zaświadczeń, a zatem wydłużenie terminu stanowiłoby dla nich 

realną korzyść. Zniesienie obowiązku składania powyższych dokumentów oraz oparcie 

mechanizmu uzyskania zwolnienia wyłącznie na złożeniu oświadczenia spowoduje, że 

zaproponowana zmiana nie będzie miała znaczenia w praktyce.  

  Należy także zauważyć, że art. 3 projektu stanowi, że ustawa wchodzi w życie po 

upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Zaproponowany termin wejścia w życie ustawy wydaje 

się jednak zbyt krótki w relacji do charakteru porównywanych zmian. Dlatego też, za 

uzasadnione należy uznać wydłużenie okresu vacatio legis do kilku miesięcy, np. 3 miesięcy, 

tak aby operator wyznaczony zyskał niezbędny czas na przygotowanie się do stosowania 

nowych przepisów. W okresie vacatio legis niezbędne jest dostosowanie infrastruktury 

technicznej, a także stworzenie odpowiednich procedur w ramach struktury organizacyjnej 

Poczty Polskiej S.A., która w chwili obecnej pełni funkcję operatora wyznaczonego. Ponadto, 

art. 1 ust. 1 lit. c projektu zawiera upoważnienie ustawowe do wydania rozporządzenia przez 

Krajową Radę Radiofonii i Telewizji w celu ustalenia wzoru oświadczenia, o którym mowa 

w art. 4 ust. 3 w nowym brzmieniu. W przypadku pozostawienia tego przepisu 

w niezmienionym kształcie, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji musi mieć czas na 

przygotowanie i wydanie przedmiotowego rozporządzenia.  

 Na marginesie należy także podnieść uwagę natury technicznej: uzasadnione wydaje 

się podanie w projekcie ustawy (art. 1 pkt 2 projektu) prawidłowych danych promulgacyjnych 

ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2015, poz. 388).  

 Podsumowując należy podkreślić, że Rząd co do zasady pozytywnie ocenia projekt 

ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych (druk sejmowy nr 3363), z wyjątkiem 

art. 4 ust. 3 w brzmieniu zaproponowanym przez Senat. 

 

                                                           
2)

 Wyrok SN z dnia 24 maja 2012 r., V KK 62/12, tekst zamieszczony w systemie informacji prawniczej LEX 

nr 1165294.  
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