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Zwolnienia z opłat za abonament radiowo-telewizyjny
Aktualizacja niniejszego materiału 20.05.2015 r.
Prawo do zwolnienia z opłacania abonamentu za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych
przysługuje m.in.:
1) osobom, 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 2004 r. Nr 39, poz. 353, z. 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 2008 r. nr 14, poz. 92, z.
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 2008 r. Nr 50, poz.
291, Nr 67, poz. 411 i Nr 70, poz. 416);",
2) osobom niewidomym, których ostrość wzroku nie przekracza 15%;
3) osobom, które ukończyły 75 lat;
4) osobom, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne 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;
5) osobom, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie
przekracza miesięcznie kwoty 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w
gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego;
6) osobom:
a) które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z. zm.
b) spełniającym kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z. zm.
c) bezrobotnym, o ktorych 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 2008 r. Nr 69, poz. 415 i Nr 70, poz. 416),
d) posiadającym prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004
r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
e) posiadającym prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 30 kwietnia
2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252),
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1) orzeczenie właściwego organu orzekającego albo orzeczenie właściwej instancji sądu uchylające
wcześniejszą decyzję organu orzekającego ustalające I grupę inwalidztwa, całkowitą niezdolność do
pracy oraz znaczny stopień niepełnosprawności,
2) orzeczenie właściwego organu orzekającego albo orzeczenie właściwej instancji sądu uchylające
wcześniejszą decyzję organu orzekającego o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w
gospodarstwie rolnym,
3) legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy
Rzeczypospolitej Polskiej albo orzeczenie właściwego organu orzekającego o zaliczeniu do
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu uszkodzeń narządu wzroku, albo orzeczenie
właściwego organu orzekającego, stwierdzające uszkodzenie narządu wzroku (ostrość wzroku
nie przekracza 15 %), albo zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej, w przypadku
osób niewidomych ,
4) dowód osobisty, w przypadku osób, które ukończyły 75 lat,
5) decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych o pobieraniu
świadczenia pielęgnacyjnego lub decyzja jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub innego organu emerytalno-rentowego, w przypadku osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne
lub pobierających rentę socjalną,
6) dowód osobisty oraz decyzja jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, albo innego
organu emerytalno – rentowego o wysokości emerytury, w przypadku osób, które ukończyły 60 lat oraz
mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 %
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym,
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
7) decyzja jednostki organizacyjnej pomocy społecznej o przyznaniu świadczenia pieniężnego, w
przypadku osób, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy o pomocy
społecznej.
8) decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie
zlecone z zakresu administracji rządowej o przyznaniu świadczenia rodzinnego, albo zaświadczenie
tego organu stwierdzające wysokość dochodu spełniającego kryteria dochodowe określone w ustawie o
świadczeniach rodzinnych w przypadku osób, spełniających kryteria dochodowe, określone w ustawie o
świadczeniach rodzinnych
9) zaświadczenie z właściwego urzędu pracy o posiadaniu statusu bezrobotnego, w przypadku osób,
bezrobotnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy
10) decyzja jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu zasiłku
przedemerytalnego, w przypadku osób, posiadających prawo do zasiłku
przedemerytalnego, określonego w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
11) decyzja jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu świadczenia
przedemerytalnego, w przypadku osób, posiadających prawo do świadczenia przedemerytalnego,
określonego w ustawie o świadczeniach przedemerytalnych.
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miesiącu, w którym osoba uprawniona złożyła we właściwym urzędzie pocztowym oświadczenie o
spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnienia i przedstawiła odpowiednie
dokumenty potwierdzające jej uprawnienie.
Na koniec należy dodać, że osoby korzystające ze zwolnienia od opłat abonamentowych są
zobowiązane zgłosić w odpowiednim urzędzie pocztowym zmiany stanu prawnego lub faktycznego,
które mają wpływ na uzyskane zwolnienia, w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła taka zmiana.
Podstawa prawna:
1) ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. nr 85, poz. 728, ze zm.),
2) rozporządzenie 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, ze zm.).
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