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WNOSZĄCY PETYCJĘ: petycja zbiorowa 

Stowarzyszenie Interesu Społecznego „Wieczyste”. 

PRZEDMIOT PETYCJI: 

Podjąć inicjatywę ustawodawczą w sprawie zmiany ustawy z dnia 21 kwietnia 

2005 r. o opłatach abonamentowych, poprzez zmianę art. 4 ust. 1 i art. 8 ust. 1 oraz dodanie 

art. 4a, w celu zwolnienia z opłat abonamentowych osób fizycznych, które nie wykorzystują 

odbiornika RTV w działalności gospodarczej. 

UZASADNIENIE WNOSZĄCYCH PETYCJĘ: 

Autorzy petycji wnioskują o zwolnienie z opłat abonamentowych wszystkich osób 

fizycznych, które nie wykorzystują odbiornika RTV w działalności gospodarczej. 

Wnoszący petycję zauważają, że obowiązujące przepisy wyłączają określoną grupę 

odbiorców z obowiązku wnoszenia opłat abonamentowych. Zatem, w ocenie wnoszących 

petycję, można ten krąg poszerzyć, a utracony wpływ z abonamentu powinien być pokryty 

z budżetu państwa. 

Autorzy z petycją przedłożyli szczegółową treść zmian w przepisach ustawy. 

STAN PRAWNY: 

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1204 ze zm.) stanowi, że opłaty abonamentowe pobiera się w celu umożliwienia 

publicznej radiofonii i telewizji realizacji misji adresowanej do odbiorcy masowego oraz do 

poszczególnych grup społecznych. Programy i inne usługi w zakresie informacji, 

publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu powinny cechować się pluralizmem, 

bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością 

i integralnością przekazu. 

Ustawa w art. 2 zawiera domniemanie, że każdy kto posiada odbiornik radiofoniczny 

lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu i używa go jest 

zobowiązany (art. 3) uiścić jedną z opłat abonamentowych:  

 za używanie odbiornika radiofonicznego, 

 za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego. 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji do 31 maja każdego roku ogłasza w Dzienniku 

Urzędowym RP „Monitor Polski” stawki kwotowe opłat abonamentowych na następny rok 

kalendarzowy. 

Zobowiązani do płacenia abonamentu RTV są:  

 osoby fizyczne posiadające odbiornik w gospodarstwie domowym lub 

w samochodzie stanowiącym ich własność, 
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 podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów 

o działalności leczniczej, sanatoria, żłobki, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne 

systemu oświaty, publiczne i niepubliczne uczelnie, a także domy pomocy społecznej – 

w tym samym budynku, zespole budynków lub w samochodach będących w używaniu tych 

instytucji. 

Zwolnieni od płacenia abonamentu RTV są: 

 inwalidzi I grupy lub osoby posiadające orzeczenie o całkowitej niezdolności do 

pracy lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub trwałej lub okresowej całkowitej 

niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,  

 osoby, które ukończyły 75 lat, 

 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 ZUS lub innego 

organu emerytalno-rentowego, 

 osoby niesłyszące, 

 osoby niewidome, 

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

której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia,  

 osoby, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu 

ustawy o pomocy społecznej, spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie o 

świadczeniach rodzinnych, bezrobotne, posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego lub 

do świadczenia przedemerytalnego,  

 osoby, które otrzymują zasiłek dla opiekuna określony w ustawie o ustaleniu 

i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 

DZIAŁANIA POWIĄZANE: 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz uchyleniu 

ustawy o opłatach abonamentowych (druk sejmowy nr 1497 z 8 marca 2017 r.) zakłada 

likwidację powszechnego obowiązku uiszczania opłaty radiowo-telewizyjnej na rzecz 

zapewnienia stabilnego finansowania z budżetu państwa ze środków ministerstwa kultury 

i dziedzictwa narodowego. Źródło finansowania, zgodnie z projektem ustawy, ma składać 

się z: subwencji z budżetu państwa w wysokości 750 000 000 zł, środków pochodzących 

z praw do audycji, środków pochodzących z reklam i audycji sponsorowanych oraz 

dobrowolnych wpłat osób fizycznych i innych źródeł. 
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Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 8 czerwca 2017 r. na 43. posiedzeniu 

Sejmu. Projekt został skierowany do Komisji Kultury i Środków Przekazu. 

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych oraz 

ustawy o radiofonii i telewizji (druk sejmowy nr 1587 z 29 maja 2017 r.). Celem projektu 

jest włączenie dostawców usług telewizji płatnej do procesów rejestracji odbiorników oraz 

identyfikacji podmiotów obowiązanych do wnoszenia opłat abonamentowych poprzez 

zobowiązanie ich do odbierania od swoich klientów zgłoszeń rejestracyjnych odbiorników 

oraz przekazywanie tych zgłoszeń, a także informacji o wszystkich zawieranych umowach 

operatorowi wyznaczonemu pobierającemu opłaty abonamentowe - Poczcie Polskiej. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 8 czerwca 2017 r. na 43. posiedzeniu 

Sejmu. Projekt został skierowany do Komisji Kultury i Środków Przekazu. 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Na przeszło 13,5 mln gospodarstw domowych w Polsce zarejestrowane odbiorniki 

radiofoniczne i telewizyjne miało 6,7 mln gospodarstw. Spośród nich 3,5 mln gospodarstw 

było zwolnionych od wnoszenia opłat (wg ewidencji Poczty Polskiej SA). Pozostała część tj. 

3,2 mln powinna terminowo wnosić opłaty. Na koniec 2016 r. uregulowało opłaty jedynie 

1,12 mln gospodarstw, wpływy z abonamentu wyniosły 749,9 mln zł. Według danych 

ewidencji Poczty Polskiej SA, zaległości z tytułu niepłacenia abonamentu na koniec 2016 r., 

wynoszą blisko 1,4 mld zł. 

http://www.krrit.gov.pl/krrit/aktualnosci/news,2454,wplywy-abonamentowe-przekazane-nadawcom-

publicznym-w-2016-roku.html [dostęp 18.10.2018]. 

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/wplywy-z-abonamentu-rtv-ile-wynosza-w-2016-dla-

telewizji-polskiej-i-polskie-radia [dostęp 18.10.2018]. 
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