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ROZPORZÑDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

z dnia 27 czerwca 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie op∏at abonamentowych za u˝ywanie odbiorników radiofonicznych
i telewizyjnych.

Na podstawie art. 48  ust. 3 ustawy z dnia 29 grud-
nia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r. Nr 7,
poz. 34, z 1995 r. Nr 66, poz. 335 i Nr 142, poz. 701,
z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554
i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 90, poz. 999, z 2000 r.
Nr 29, poz. 356 i 358 i Nr 73, poz. 852 oraz z 2001 r.
Nr 42, poz. 469 i Nr 60, poz. 610) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie op∏at
abonamentowych za u˝ywanie odbiorników radiofo-
nicznych i telewizyjnych (Dz. U. Nr 82, poz. 383,
z 1997 r. Nr 17, poz. 95 i Nr 108, poz. 701, z 1998 r. Nr 6,
poz. 23 i Nr 116, poz. 755, z 1999 r. Nr 75, poz. 852 oraz
z 2000 r. Nr 54, poz. 653) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:



1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala si´ op∏aty abonamentowe za u˝ywanie
odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych
w roku kalendarzowym 2002:
1) za u˝ywanie odbiorników radiofonicznych

w wysokoÊci:
a) 4,60 z∏ za jeden miesiàc,
b) 9,00 z∏ za dwa miesiàce,
c) 13,45 z∏ za trzy miesiàce,
d) 17,95 z∏ za cztery miesiàce,
e) 22,30 z∏ za pi´ç miesi´cy,
f) 26,40 z∏ za szeÊç miesi´cy,
g) 30,80 z∏ za siedem miesi´cy,
h) 35,10 z∏ za osiem miesi´cy,
i) 39,35 z∏ za dziewi´ç miesi´cy,
j) 43,45 z∏ za dziesi´ç miesi´cy,
k) 47,50 z∏ za jedenaÊcie miesi´cy,
l) 51,20 z∏ za rok,

2) za u˝ywanie odbiorników telewizyjnych lub
telewizyjnych i radiofonicznych w wysoko-
Êci:
a) 14,10 z∏ za jeden miesiàc,
b) 27,65 z∏ za dwa miesiàce,
c) 41,25 z∏ za trzy miesiàce,
d) 55,00 z∏ za cztery miesiàce,
e) 68,40 z∏ za pi´ç miesi´cy,
f) 80,90 z∏ za szeÊç miesi´cy,
g) 94,45 z∏ za siedem miesi´cy,
h) 107,60 z∏ za osiem miesi´cy,
i) 120,55 z∏ za dziewi´ç miesi´cy,
j) 133,25 z∏ za dziesi´ç miesi´cy,
k) 145,65 z∏ za jedenaÊcie miesi´cy,
l) 156,80 z∏ za rok.”;

2) w § 4 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) osoby:
a) zaliczone do I grupy inwalidów,
b) zaliczone do znacznego stopnia niepe∏no-

sprawnoÊci,
c) ca∏kowicie niezdolne do pracy i niezdolne do

samodzielnej egzystencji,
d) o sta∏ej lub d∏ugotrwa∏ej niezdolnoÊci do

pracy w gospodarstwie rolnym, którym
przys∏uguje zasi∏ek piel´gnacyjny,”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Zwolnienie od op∏at przys∏uguje po przedsta-
wieniu nast´pujàcych dokumentów:
1) przez osoby zaliczone do I grupy inwali-

dów:
a) decyzji Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-

nych lub orzeczenia komisji lekarskiej do

spraw inwalidztwa i zatrudnienia albo
orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej
lub komisji lekarskiej podleg∏ej Ministro-
wi Spraw Wewn´trznych o zaliczeniu do
I grupy inwalidów albo

b) dowodu osobistego z dokonanym wpi-
sem o zaliczeniu na trwa∏e do I grupy in-
walidów,

2) przez osoby zaliczone do znacznego stop-
nia niepe∏nosprawnoÊci:

a) orzeczenia o zaliczeniu do znacznego
stopnia niepe∏nosprawnoÊci wydanego
przez w∏aÊciwy organ orzekajàcy albo

b) legitymacji osoby niepe∏nosprawnej do-
kumentujàcej niepe∏nosprawnoÊç w sto-
pniu znacznym,

3) przez osoby ca∏kowicie niezdolne do pracy
i niezdolne do samodzielnej egzystencji:

a) orzeczenia lekarza orzecznika Zak∏adu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych o ca∏kowitej
niezdolnoÊci do pracy i niezdolnoÊci do
samodzielnej egzystencji albo

b) orzeczenia lekarza orzecznika Zak∏adu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, wydanego
w okresie od dnia 1 stycznia do dnia
16 sierpnia 1998 r., o:

— ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy lub

— niezdolnoÊci do samodzielnej egzy-
stencji,

4) przez osoby o sta∏ej lub d∏ugotrwa∏ej nie-
zdolnoÊci do pracy w gospodarstwie rol-
nym — orzeczenia organu orzekajàcego
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏eczne-
go o sta∏ej lub d∏ugotrwa∏ej niezdolnoÊci do
pracy w gospodarstwie rolnym i zaÊwiad-
czenia o przyznaniu zasi∏ku piel´gnacyjne-
go,

5) przez osoby, które ukoƒczy∏y 75 lat — do-
wodu osobistego,

6) przez osoby, które otrzymujà sta∏y zasi∏ek
z pomocy spo∏ecznej lub rent´ socjalnà —
decyzji organu w∏aÊciwego w zakresie za-
daƒ zleconych gminie w sprawach pomocy
spo∏ecznej,

7) przez osoby nies∏yszàce:

a) legitymacji Polskiego Zwiàzku G∏uchych
albo

b) orzeczenia w∏aÊciwego organu orzekajà-
cego o ca∏kowitej g∏uchocie lub obu-
stronnym upoÊledzeniu s∏uchu (mierzo-
ne na cz´stotliwoÊci 2000 Hz o nat´˝eniu
od 80 dB), albo

c) zaÊwiadczenia wystawionego przez za-
k∏ad opieki zdrowotnej,

8) przez niewidomych:

a) legitymacji Polskiego Zwiàzku Niewido-
mych lub Zwiàzku Ociemnia∏ych ˚o∏nie-
rzy Rzeczypospolitej Polskiej albo
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b) orzeczenia w∏aÊciwego organu orzekajà-
cego o zaliczeniu do umiarkowanego
stopnia niepe∏nosprawnoÊci z tytu∏u
uszkodzeƒ narzàdu wzroku, albo

c) orzeczenia w∏aÊciwego organu orzekajà-
cego, stwierdzajàcego uszkodzenie na-
rzàdu wzroku (ostroÊç wzroku nie prze-
kracza 15%), albo

d) zaÊwiadczenia wystawionego przez za-
k∏ad opieki zdrowotnej,

9) przez inwalidów wojennych i wojskowych
— ksià˝eczki inwalidy wojennego lub woj-
skowego, wystawionej przez Zak∏ad Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych,

10) przez kombatantów:

a) emerytów i rencistów — zaÊwiadczenia
lub legitymacji o przyznaniu uprawnieƒ
oraz dowodu otrzymania emerytury lub
renty za ostatni miesiàc,

b) uprawnionych na podstawie art. 201

ust. 1 ustawy, o której mowa w § 4 ust. 3
pkt 2 — zaÊwiadczenia lub legitymacji
o przyznaniu uprawnieƒ oraz dowodu
uzyskania Êwiadczenia z Zak∏adu Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych,

c) inwalidów nieb´dàcych emerytami lub
rencistami — zaÊwiadczenia lub legity-
macji o przyznaniu uprawnieƒ oraz:

— orzeczenia komisji lekarskiej do spraw
inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdza-
jàcego zaliczenie do jednej z grup in-
walidów, albo orzeczenia wojskowej
komisji lekarskiej lub komisji lekarskiej
podleg∏ej Ministrowi Spraw We-
wn´trznych albo

— orzeczenia w∏aÊciwego organu orzeka-
jàcego o zaliczeniu do jednego ze stop-
ni niepe∏nosprawnoÊci albo legityma-
cji osoby niepe∏nosprawnej,

11) przez wdowy (wdowców) — emerytów
i rencistów pozosta∏ych po kombatantach
i innych osobach uprawnionych: zaÊwiad-
czenia lub legitymacji potwierdzajàcych
uprawnienia oraz dowodu otrzymania
emerytury lub renty za ostatni miesiàc.”;

4) skreÊla si´ § 6a.

§ 2. Op∏aty wnoszone na poczet 2002 r. mogà byç
przyjmowane w 2001 r. wed∏ug stawek obowiàzujà-
cych od dnia 1 stycznia 2002  r.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem § 1 pkt 1, który
wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Przewodniczàcy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: 
J. Braun


