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Prawo obywateli do
wsparcia gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze
zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej
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Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów
związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej przewiduje m.in.
dofinansowanie do zakupu odbiornika cyfrowego. W przypadku zakupu telewizora kwota
dofinansowania wynosi 250 zł, natomiast w przypadku dekodera jest to100zł
Komu przysługuje świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego?

Świadczenie na zakup odbiornika cyfrowego przysługuje jednej pełnoletniej osobie,
zameldowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pobyt stały lub czasowy powyżej 30
dni, jeżeli trudna sytuacja materialna gospodarstwa domowego tej osoby uniemożliwia
samodzielne poniesienie kosztów nabycia odbiornika cyfrowego, zwanej dalej „osobą
uprawnioną”, w celu zapewnienia odbioru przez to gospodarstwo domowe naziemnej telewizji
cyfrowej w standardzie DVB-T2/HEVC, bez uszczerbku dla podstawowych potrzeb życiowych
gospodarstwa domowego tej osoby.( art. 3 ustawy)
W świetle powyższego aby, otrzymać świadczenie na zakup telewizora muszą być spełnione
łącznie następujące przesłanki
a) pełnoletność osoby
b) zameldowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pobyt stały lub czasowy powyżej 30
dni
c) trudna sytuacja materialna gospodarstwa domowego tej osoby uniemożliwia samodzielne
poniesienie kosztów nabycia odbiornika cyfrowego, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, w celu
zapewnienia odbioru przez to gospodarstwo domowe naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie
DVB-T2/HEVC, bez uszczerbku dla podstawowych potrzeb życiowych gospodarstwa domowego
tej osoby.
Jeśli chodzi o dwie pierwsze przesłanki to są one klarowne, natomiast w przesłance trudnej
sytuacji materialnej
gospodarstwa
domowego osoby
uprawnionej uniemożliwiającej
samodzielne poniesienie kosztów nabycia odbiornika cyfrowego budzą wątpliwości.
Należy mieć na uwadze że, chodzi tutaj o
- trudną sytuację materialną całego gospodarstwa domowego a nie
wchodzącej w skład gospodarstwa domowego.
- trudna sytuacja ma uniemożliwia samodzielne poniesienie kosztów.

pojedynczej osoby

W tej sytuacji zakup telewizora za gotówkę i ubieganie się o dopłatę zł nie spełnia wymogu
braku możliwości samodzielnego poniesienia kosztów nabycia odbiornika cyfrowego. Dopłata
do odbiornika cyfrowego dotyczy więc, wyjątkowych sytuacji i nie wszyscy chętni do zakupu
telewizora są osobami uprawnionymi do ubiegania się o dopłatę
Jaka jest wysokość świadczenie na zakup odbiornika cyfrowego?
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Świadczenie na zakup odbiornika cyfrowego:
1) niezawierającego wyświetlacza obrazu przysługuje w wysokości 100 zł;
2) zawierającego wyświetlacz obrazu przysługuje w wysokości 250 zł.
Za jaką kwotę kupić odbiornik?
Nie możesz kupić odbiornika za kwotę niższą niż wysokość świadczenia na zakup odbiornika.
Nie możesz kupić odbiornika za wygórowaną cenę gdyż tym samym wykażesz, że twoja
sytuacja materialna gospodarstwa domowego umożliwia samodzielny zakup odbiornika
cyfrowego. W praktyce refundacją będą objęte odbiorniki najtańsze o podstawowych
funkcjach..Zakup odbiornika telewizyjnego za kwotę np. 2000 zł może narażać na wszczęcie
postępowania wyjaśniającego co do sytuacji materialnej osoby uprawnionej.
Z ustawy nie wynika górny pułap ceny
zakupu telewizora jednakże
w chwili obecnej
prowadzone są postępowania wyjaśniające co do zweryfikowania oświadczenia o braku
możliwości samodzielnego poniesienia kosztów odbiornika cyfrowego. Co do ceny zakupy
odbiornika ustawa mówi jedynie, że w przypadku nabycia odbiornika cyfrowego za kwotę
wyższą niż wysokość świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego obowiązek zapłaty pozostałej
części ceny obciąża osobę uprawnioną. Wartość świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego
przyznanego osobie uprawnionej jest wolna od egzekucji oraz nie podlega wliczeniu do dochodu
tej osoby uprawniającego do wszelkich świadczeń i dodatków przysługujących na podstawie
przepisów odrębnych

W jaki sposób uzyskać świadczenie na zakup odbiornika cyfrowego?
Osoba uprawniona składa wniosek o przyznanie świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego przy
użyciu formularza elektronicznego udostępnionego przez ministra właściwego do spraw
informatyzacji na stronie internetowej, której adres jest wskazany w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw informatyzacji.
2. Wniosek o przyznanie świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego może zostać złożony za
pośrednictwem operatora wyznaczonego, o którym mowa w art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320), zwanego dalej
„operatorem wyznaczonym”.
3. W przypadku składania wniosku w sposób, o którym mowa w ust. 2:
1) osoba uprawniona okazuje pracownikowi operatora wyznaczonego dokument potwierdzający
tożsamość zawierający co najmniej imię, nazwisko, numer PESEL i zdjęcie;
2) pracownik operatora wyznaczonego, na podstawie okazanego dokumentu potwierdzającego
tożsamość oraz informacji przekazanych przez osobę uprawnioną, wprowadza do formularza
elektronicznego dane, o których mowa w art. 15 ust. 1;
3) wniosek wypełniony w sposób, o którym mowa w pkt 2, pracownik operatora wyznaczonego
przedkłada osobie uprawnionej w postaci papierowej do własnoręcznego podpisu;

4

4) po podpisaniu wniosku, o którym mowa w pkt 3, pracownik operatora wyznaczonego przesyła
dane zawarte we wniosku do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 21; 5)
podpisany wniosek jest przechowywany przez ministra właściwego do spraw informatyzacji przez
5 lat.
4. Osoba uprawniona, dokonując własnoręcznego podpisu wniosku w postaci papierowej,
potwierdza prawidłowość przekazanych danych.

Jakie dane zawiera wniosek i na co szczególnie zwrócić uwagę?
Wniosek o przyznanie świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego zawiera:
1) dane identyfikujące osobę uprawnioną:
a) imię i nazwisko,
b) datę urodzenia,
c) numer PESEL,
d) adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy dla gospodarstwa
domowego,
e) numer telefonu komórkowego,
f) adres poczty elektronicznej – fakultatywnie w przypadku osoby uprawnionej, składającej
wniosek w sposób, o którym mowa w art. 14 ust. 2;
2) oświadczenie osoby uprawnionej o niepobraniu dokumentu potwierdzającego przyznanie
świadczenia przez inną osobę z tego samego gospodarstwa domowego;
3) oświadczenie osoby uprawnionej o tym, że trudna sytuacja materialna gospodarstwa
domowego tej osoby uniemożliwia samodzielne poniesienie kosztów nabycia odbiornika
cyfrowego w celu zapewnienia odbioru przez to gospodarstwo domowe naziemnej telewizji
cyfrowej w standardzie DVB-T2/HEVC, bez uszczerbku dla podstawowych potrzeb życiowych
gospodarstwa domowego tej osoby.
Szczególnie należy zwrócić uwagę i mieć świadomość tego oświadczenie, o którym mowa
wyżej , składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej
treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.
Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.
Co grozi za złożenie fałszywego oświadczenia?
Za złożenie fałszywego oświadczenia grozi odpowiedzialność karna określona w art. 233. §
1. Zgodnie z przepisem art. 233 k.k. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w
postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed
odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich
uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał
od niego przyrzeczenie.
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§ 3. Nie podlega karze za czyn określony w § 1a, kto składa fałszywe zeznanie, nie wiedząc o
prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania.
§ 4. Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię, ekspertyzę lub
tłumaczenie mające służyć za dowód w postępowaniu określonym w § 1,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 4 działa nieumyślnie, narażając na istotną szkodę
interes publiczny,
Ustalenie prawa do świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego czy w formie decyzji
administracyjnej?
Ustalenie prawa do świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego następuje na podstawie
pozytywnie zweryfikowanego wniosku w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art.
21.
2. Rozstrzygnięcie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego nie
wymaga wydania decyzji

Jaka jest forma dokumentu potwierdzający przyznanie świadczenia na zakup odbiornika
cyfrowego?
Forma dokumentu jest papierowa lub elektroniczna. Dokument potwierdzający przyznanie
świadczenia jest przekazywany na wskazany przez osobę uprawnioną adres poczty elektronicznej,
a w przypadku, o którym mowa w art. 14 ust. 2, pracownik operatora wyznaczonego przekazuje
osobie uprawnionej wydruk dokumentu potwierdzającego przyznanie świadczenia
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