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Dot. pisma z dnia 28 czerwca br., w sprawie petycji na temat podjęcia inicjatywy 
ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, w celu wprowadzenia ulgi na Internet dla seniorów (sygn. BPS/KPCPP-0330-
157/17)

Szanowny Panie Przewodniczący,

zdaniem autorów petycji wprowadzenie ulgi internetowej mogłoby zachęcić i zaktywizować 
seniorów do korzystania z komputera i Internetu, co w szczególności odnosi się do osób 
pobierających niskie renty i emerytury. Należy jednak zauważyć, że wykluczenie cyfrowe 
może być spowodowane nie tylko czynnikami technologicznymi (przeszkody obiektywne) 
takimi jak m.in. dostęp do infrastruktury, sprzętu i oprogramowania czy jakość tego sprzętu, 
ale również czynnikami psychologicznymi (przeszkody subiektywne), np. obawami 
związanymi z korzystaniem z Internetu, motywacją, czy poziomem umiejętności. Z tego 
powodu pełne wykorzystanie potencjału nowoczesnych technologii wymaga nie tylko 
zapewnienia infrastruktury i usług, ale także wspierania kompetencji cyfrowych. Zadaniem 
resortu cyfryzacji jest między innymi podnoszenie ogólnej świadomości społeczeństwa 
odnośnie tego, do czego może służyć technologia i jak pomaga w rozwiązywaniu codziennych 
problemów. Obecnie Ministerstwo prowadzi nabór projektów m.in. kampanii edukacyjno-
informacyjnych oraz szkoleń w ramach „III osi priorytetowej POPC Cyfrowe kompetencje 
społeczeństwa”. Działania adresowane będą do grup o zróżnicowanych poziomach 
kompetencji cyfrowych, jednak ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji osób z grupy 
zagrożonej wykluczeniem cyfrowym. 

Najważniejszą kwestią przy rozpatrywaniu możliwości wprowadzenia postulowanej ulgi jest 
przesłanka ekonomicznej korzyści. Oceniając ją należy uwzględnić, że na rynku 
telekomunikacyjnym działa wielu przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Każdy z operatorów 
oferuje od kilku do kilkunastu planów taryfowych na zróżnicowanych warunkach cenowych. 
Konsument może zawrzeć umowy lojalnościowe na czas określony (np. 24 miesiące) ze stałą 

https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/po-polska-cyfrowa-3-1/aktualnosci-popc-3-os/
https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/po-polska-cyfrowa-3-1/aktualnosci-popc-3-os/
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stawką abonamentową (np. usługi postpaid). Można również skorzystać z usług 
przedpłaconych, gdzie konsument musi najpierw zapłacić za limit przydzielony na karcie, 
żeby móc korzystać z usług (usługi prepaid) - w ten sposób samodzielnie kontroluje 
zapotrzebowanie i wydatki na świadczone usługi. Szybki rozwój technologii, rosnąca 
konkurencja, a przez to konieczność walki o klienta, która ma miejsce w dzisiejszych czasach, 
wymusza na dostawcach usług telekomunikacyjnych oferowanie abonamentów 
w stosunkowo niskich cenach. Z raportu Prezesa UKE wynika, że przy rocznym okresie 
zobowiązania miesięczny koszt za Internet stacjonarny o przepływności: 

- 10 Mb/s  kształtuje się na poziomie 10,65 zł - 84,06 zł;

- 20 Mb/s wynosi od 28,24 zł do 84,06 zł;

- od 30 Mb/s do 100 Mb/s waha się od 37,41 zł do 85,65 zł.

Natomiast za Internet o przepustowości 150 Mb/s w umowie na 18 miesięcy użytkownicy 
musieli zapłacić od 47,33 zł do 146,78 zł.

Także zdaniem Komisji Europejskiej ceny pakietów Internetu mobilnego w Polsce są dużo 
mniejsze niż średnia EU28. Ich cena wynosi średnio około 40 zł miesięcznie1, co w skali roku 
daje kwotę znacznie niższą niż wnioskowana ulga podatkowa.

Dodatkowo należy wskazać, że każdemu obywatelowi Polski przysługuje Bezpłatny Dostęp
do Internetu (BDI) świadczony przez operatora Aero2  z siedzibą w Warszawie – 
infrastrukturalnego operatora telekomunikacyjnego, który należy do notowanej na GPW 
Grupy Midas. Jest to niekomercyjna forma dostępu do Internetu o charakterze socjalnym, 
stymulującym rozwój społeczeństwa informacyjnego. Swoim zasięgiem pokrywa ok. 60% 
powierzchni Polski. Aby z niego skorzystać, trzeba zamówić specjalną kartę SIM, którą można 
zamówić online wypełniając formularz na stronie dostawcy. Płaci się tylko jednorazowo 
depozyt wynoszący 20 zł oraz 7 zł kosztu przesyłki karty SIM. Dostawca nie zapewnia 
urządzenia obsługującego kartę. Można użytkować ją w osobiście zakupionym modemie lub 
smartfonie, ale karta nie jest przeznaczona do wykonywania połączeń głosowych. Darmowy 
Internet oferuje jedynie 512 kb/s maksymalnej prędkości pobierania danych, ale wystarczy 
to do prostych zastosowań, jak przejrzenie poczty e-mail czy serwisów prasowych. Należy 
mieć jednak na uwadze, że na dzień dzisiejszy usługa będzie świadczona jedynie przez 3 
kolejne lata2.

Mając na uwadze przytoczone informacje nie ma uzasadnienia dla wprowadzenia 
wnioskowanej ulgi. Najczęściej wykluczenie cyfrowe wynika z takich cech społeczno-

1 Zgodnie z  rankingiem ofert Internetu mobilnego w Polsce 
2 Polski rynek telekomunikacyjny z darmowym Internetem

https://www.uke.gov.pl/ceny-stacjonarnego-dostepu-do-internetu-w-polsce-20746
https://d1dmfej9n5lgmh.cloudfront.net/gsmonline/article_attachments/attachments/101296/original/MobileBroadbandPrices-FinalReport.pdf?1481181258
https://aero2.pl/
https://mobirank.pl/jaki-wybrac-internet-mobilny-zestawienie/
https://www.uke.gov.pl/polski-rynek-telekomunikacyjny-z-darmowym-internetem-20939
https://www.uke.gov.pl/polski-rynek-telekomunikacyjny-z-darmowym-internetem-20939
https://www.uke.gov.pl/polski-rynek-telekomunikacyjny-z-darmowym-internetem-20939
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demograficznych jak wiek czy wykształcenie, a nie problemów finansowych3. Jak wskazano 
powyżej na rynku usług Internetu, zarówno stacjonarnego jak i mobilnego, istnieje duża 
konkurencja, a przez to oferowane są usługi w dobrej jakości i o przystępnych (nie tylko jak 
na warunki panujące w Polsce) cenach. Różnorodność dostępnych na rynku planów 
taryfowych umożliwia klientom wybór oferty dopasowanej do ich indywidualnych potrzeb i 
oczekiwań. Należy również wskazać, że ewentualne wprowadzenie zmian będących 
przedmiotem petycji dotyczą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych4, która 
pozostaje we właściwości Ministra Finansów. 

     Z wyrazami szacunku, 
         Anna Streżyńska
        Minister Cyfryzacji  
/podpisano elektronicznie/

3 Raport CBOS z czerwca 2016 r. 
4 art. 26 ust. 6h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  (t.j.: Dz. U. z 2012 r. 
poz. 361 ze zm.)

http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_092_16.PDF
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