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Wstęp

Publikacja powstała w ramach i na podstawie działań realizowanych 
na rzecz osób w wieku 60+ w projekcie „Nasza Solidarność II”, 
w ramach Programu Rządowego na Rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych na lata 2014-2020. Głównym elementem projektu „Na-
sza Solidarność II”, podobnie, jak jego wcześniejszej edycji z 2018 r. 
pt. „Nasza Solidarność”, były bezpłatne porady prawne dla seniorów. 

Chcemy, aby efekty projektu „Nasza Solidarność II” objęły jak naj-
szersze grono seniorów. Dlatego, po konsultacji z prawnikami dora-
dzającymi w ramach projektu, podjęliśmy decyzję o przygotowaniu 
niniejszej publikacji. 

Jest ona już trzecim z cyklu poradników dla seniorów. Tym razem 
wyjaśniamy regulacje prawne dotyczące opłat abonamentowych 
RTV.
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Jak zarejestrować odbiornik?

Powszechnie wiadomo, że każdy odbiornik radiowy czy telewi-
zyjny powinien zostać zarejestrowany, a jego właściciel zobo-
wiązany jest do wnoszenia opłat abonamentowych. Mimo to, jak 
wynika z danych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, tylko 31% 
gospodarstw domowych opłaca abonament radiowo-telewizyjny. 
Co więcej, odbiorniki radiowe lub telewizyjne posiada 96,4% gospo-
darstw domowych, ale tylko u połowy z nich telewizor lub radio są 
zarejestrowane.

Rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych dokonu-
je się w placówkach pocztowych operatora wyznaczonego, tj. Poczty 
Polskiej S.A., w terminie 14 dni od dnia wejścia w ich posiadanie.

Dowody zarejestrowania są dwa: 
1. „Zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyj-

nych albo zmiany danych”,
2. „Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfika-

cyjnego użytkownika”.

WAŻNE
„Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego 
użytkownika” jest wysyłane przez operatora Poczta Polska S.A. listem 
zwykłym i nie wymaga potwierdzenia doręczenia. Oznacza to, iż w razie 
dochodzenia przez operatora zaległego abonamentu za odbiornik RTV, 
właściciel odbiornika nie może twierdzić, że nie opłacał abonamentu z po-
wodu nieotrzymania zawiadomienia.

Rejestracji odbiornika można dokonać również poprzez stronę inter-
netową Poczty Polskiej S.A. 

https://rtv.poczta-polska.pl/?action=GetRegFrm

Kiedy nie trzeba dokonywać rejestracji odbiornika?

Obowiązkowi rejestracji nie podlegają odbiorniki radiowe i telewi-
zyjne: 
1. wykorzystywane wyłącznie przy tworzeniu audycji lub innych 

przekazów; 
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2. wykorzystywane wyłącznie do tworzenia, rozpowszechniania lub 
rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, w tym do 
kontroli jakości rozpowszechniania lub rozprowadzania; 

3. przeznaczone przez przedsiębiorcę do sprzedaży lub przekazania 
osobom trzecim do używania na podstawie umów, jeżeli czyn-
ności te należą do przedmiotu działalności gospodarczej danego 
przedsiębiorcy.
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Wnoszenie opłat abonamentowych

Opłaty abonamentowe są pobierane za używanie odbiorników radio-
fonicznych i telewizyjnych, przy czym odbiornikiem radiofonicznym 
lub telewizyjnym będzie każde urządzenie techniczne dostosowane 
do odbioru programu. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach 
abonamentowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1689) wprowadziła domnie-
manie, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewi-
zyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, 
używa tego odbiornika i powinna wnosić opłaty abonamentowe.

WAŻNE
Osoby fizyczne w tym samym gospodarstwie domowym lub w samocho-
dzie stanowiącym ich własność, niezależnie od liczby używanych odbior-
ników radiofonicznych i telewizyjnych, wnoszą jedną opłatę abonamen-
tową.

WAŻNE
Umowa z lokalną telewizją kablową lub satelitarną platformą cyfrową nie 
zwalnia z obowiązku wnoszenia opłaty za używanie odbiorników radio-
wych i telewizyjnych.

Obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej powstaje z pierwszym 
dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano re-
jestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, natomiast 
ustaje z dniem jego wyrejestrowania w placówce pocztowej Poczty 
Polskiej S.A. Opłatę abonamentową wnosi się do 25 dnia każdego 
miesiąca. Za zwłokę w uiszczaniu opłat abonamentowych naliczane 
są odsetki w takiej wysokości, jak dla zaległości podatkowych. Do:

 • opłat abonamentowych,
 • odsetek za zwłokę w uiszczaniu opłat abonamentowych,
 • opłat za używanie niezarejestrowanych odbiorników RTV i od-
setek za zwłokę,

stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.
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Brak rejestracji odbiornika 

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o opłatach abonamentowych, w przy-
padku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika 
radiofonicznego lub telewizyjnego pobiera się opłatę w wysokości 
stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamen-
towej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestro-
wanego odbiornika. Obecnie jest to kwota 681,00 zł , a od 2021 r. 
będzie to kwota 735,00 zł (opłata miesięczna z tytułu abonamentu 
za odbiornik radiowy i telewizyjny od 01.01.2021 r. wzrasta z 22,70 
zł do 24,50 zł., a roczna z 245,15 zł. do 264,40 zł.).

Jak informuje operator Poczta Polska S.A., kontrole obowiązku 
rejestracji odbiorników RTV przeprowadzają jej uprawnieni 
pracownicy. Kontrolerzy mają obowiązek okazać upoważnienie 
do wykonywania czynności, legitymację służbową, a na żądanie, 
również dowód osobisty. Osoba kontrolowana powinna umożliwić 
przeprowadzenie kontroli obowiązku rejestracji odbiorników RTV 
lub okazać dowód potwierdzający rejestrację odbiorników radiofo-
nicznych i telewizyjnych.

WAŻNE
Kontrolerzy Poczty Polskiej nie mogą nałożyć kary. Kara nakładana jest 
po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, w drodze decyzji ad-
ministracyjnej, w której organ nakazuje rejestrację odbiornika oraz ustala 
opłatę za używanie niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub 
telewizyjnego, wskazując również termin zapłaty. Od decyzji można odwo-
łać się do ministra właściwego do spraw łączności (obecnie jest to Minister 
Infrastruktury).

W przypadku braku uiszczenia opłaty ustalonej w decyzji admi-
nistracyjnej Poczta Polska wysyła upomnienie. Jeśli nie odniesie 
ono skutku, Poczta Polska wysyła tytuł wykonawczy do urzę-
du skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 
osoby zobowiązanej. Wówczas, na podstawie tytułu wykonaw-
czego, wystawionego przez Pocztę Polską, komornik skarbowy 
wszczyna postępowanie egzekucyjne w administracji i najczę-
ściej dokonuje zajęcia konta bankowego. Oznacza to nic innego jak 
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brak możliwości dokonania jakiejkolwiek operacji (wypłaty/prze-
lewu) z konta, do momentu zaspokojenia wszystkich należności, 
czyli:

 • kary nałożonej w decyzji administracyjnej wraz z ustawowymi 
odsetkami za zwłokę,

 • kosztów upomnienia,
 • kosztów prowadzonego postępowania egzekucyjnego w admini-
stracji.
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Zwolnienie z opłat abonamentowych

Ustawa o opłatach abonamentowych w art. 4 wskazuje kto jest zwol-
niony z uiszczania opłat abonamentowych.

WAŻNE
Zwolnienie z obowiązku uiszczania należności za abonament RTV nie na-
stępuje z urzędu. Zgodnie z art. 4 ust. 3 zwolnienie przysługuje od pierw-
szego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym złożono w pla-
cówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) oświad-
czenie o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień i przed-
stawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie do tych zwolnień. 
Jedynie w przypadku osób, które ukończyły 75 rok życia, ustawodawca 
określił, iż zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następują-
cego po miesiącu, w którym osoba ukończyła 75 lat.

W tabeli na następnych stronach wskazano, kto może zostać zwol-
niony z opłacania abonamentu i jakie dokumenty musi złożyć u ope-
ratora Poczta Polska S.A., aby uzyskać prawo do zwolnienia. 
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Na podstawie art. 4 ustawy o opłatach abonamentowych 
z opłat abonamentowych zwalnia się :

Osoby Dokument uprawniający do 
zwolnienia

1. co do których orzeczono o:
a) zaliczeniu do I grupy in-

walidów lub
b) całkowitej niezdolności 

do pracy, na podstawie 
ustawy z dnia 17 grud-
nia 1998 r. o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych (tj. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252, 
568, 1222, 1578.) lub

c) znacznym stopniu nie-
pełnosprawności, na pod-
stawie ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabili-
tacji zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (tj. Dz. 
U. z 2020 r. poz. 426, 568, 
875.) lub

d) trwałej lub okresowej 
całkowitej niezdolności 
do pracy w gospodar-
stwie rolnym, na podsta-
wie ustawy z 20 grudnia 
1990 r. o ubezpieczeniu 
społecznym rolników (tj. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 174, 
782.)

orzeczenie właściwego organu 
orzekającego, albo orzeczenie 
właściwej instancji sądu uchyla-
jące wcześniejszą decyzję orga-
nu orzekającego

2. które ukończyły 75 lat nie ma potrzeby przedstawiać 
żadnego dokumentu – uprawnie-
nie do zwolnienia od opłat usta-
la Poczta Polska SA na podstawie 
danych z rejestru PESEL
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3. które otrzymują świadczenie 
pielęgnacyjne z właściwe-
go organu realizującego za-
dania w zakresie świadczeń 
rodzinnych jako zadanie zle-
cone z zakresu administracji 
rządowej lub rentę socjalną 
z ZUS lub innego organu eme-
rytalno-rentowego

decyzja właściwego organu re-
alizującego zadania w zakresie 
świadczeń rodzinnych jako za-
danie zlecone z zakresu admi-
nistracji rządowej, albo decyzja 
jednostki organizacyjnej ZUS 
lub innego organu emerytalno-
-rentowego

4. niesłyszące, u których 
stwierdzono całkowitą głu-
chotę lub obustronne upo-
śledzenie słuchu (mierzone 
na częstotliwości 2 000 Hz 
o natężeniu od 80 dB) 

orzeczenie właściwego organu 
orzekającego o całkowitej głu-
chocie lub obustronnym upośle-
dzeniu słuchu (mierzone na czę-
stotliwości 2 000 Hz o natężeniu 
od 80 dB), albo zaświadczenie 
wystawione przez zakład opieki 
zdrowotnej potwierdzające po-
wyższe parametry

5. niewidome, których ostrość 
wzroku nie przekracza 15% 

legitymacja Polskiego Związ-
ku Niewidomych lub Związku 
Ociemniałych Żołnierzy RP 
albo orzeczenie właściwego 
organu orzekającego o zalicze-
niu do umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności z tytułu 
uszkodzeń narządu wzroku, 
albo orzeczenie właściwego or-
ganu orzekającego, stwierdzają-
ce uszkodzenie narządu wzroku 
(ostrość wzroku nie przekracza 
15%), albo zaświadczenie wysta-
wione przez zakład opieki zdro-
wotnej potwierdzające powyż-
sze parametry
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6. które ukończyły 60 lat oraz 
mają prawo do emerytury, 
której wysokość nie przekra-
cza miesięcznie kwoty 50% 
przeciętnego wynagrodze-
nia w gospodarce narodo-
wej w roku poprzedzającym, 
ogłaszanego przez Prezesa 
GUS1

dowód osobisty oraz decyzja jed-
nostki organizacyjnej ZUS, albo 
innego organu emerytalno-ren-
towego o wysokości emerytury 
w danym roku (odcinek emery-
tury lub decyzja o przyznaniu 
albo waloryzacji emerytury).

Organami emerytalno-rento-
wymi oprócz ZUS są: Kasa Rolni-
czego Ubezpieczenia Społeczne-
go, Zakład Emerytalno-Rentowy 
MSWiA, wojskowe biura emery-
talne, Biuro Emerytalne Służby 
Więziennej

7. spełniające kryteria docho-
dowe, określone w ustawie 
z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych 
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 111)

decyzja właściwego organu re-
alizującego zadania w zakresie 
świadczeń rodzinnych jako za-
danie zlecone z zakresu admi-
nistracji rządowej o przyznaniu 
świadczenia rodzinnego tj. zasił-
ku rodzinnego albo zaświadcze-
nie tego organu stwierdzające 
wysokość dochodu spełniające-
go kryteria dochodowe określo-
ne w ustawie o świadczeniach 
rodzinnych.

Organem właściwym w ro-
zumieniu ww. ustawy jest: wójt, 
burmistrz, prezydent miasta 
właściwego ze względu na miej-
sce zamieszkania osoby lub pod-
mioty przez nich upoważnione

1 https://rtv.poczta-polska.pl/pdf/tab_zwolnien.pdf
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8. które mają prawo do ko-
rzystania ze świadczeń 
pieniężnych z tytułu usta-
wy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (tj. Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1876.) 

decyzja jednostki organizacyjnej 
pomocy społecznej o przyznaniu 
świadczenia pieniężnego
Świadczeniami pieniężnymi są:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy lub specjalny 
zasiłek celowy,

 • zasiłek lub pożyczka na eko-
nomiczne usamodzielnienie,

 • pomoc dla rodzin zastęp-
czych,

 • pomoc na usamodzielnienie 
oraz kontynuowanie nauki,

 • świadczenie pieniężne 
na utrzymanie i pokrycie 
wydatków związanych z na-
uką języka polskiego dla cu-
dzoziemców, którzy uzyskali 
w Rzeczpospolitej Polskiej 
status uchodźcy lub ochronę 
uzupełniającą,

 • wynagrodzenie należne opie-
kunowi z tytułu sprawowa-
nia opieki przez sąd.

Jednostkami organizacyjny-
mi pomocy społecznej są:

 • regionalne ośrodki polityki 
społecznej,

 • powiatowe centra pomocy ro-
dzinie,

 • ośrodki pomocy społecznej,
 • domy pomocy społecznej,
 • placówki specjalistycznego 
poradnictwa,

 • placówki opiekuńczo-wycho-
wawcze,

 • ośrodki wsparcia,
 • ośrodki interwencji kryzyso-
wej.
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9. bezrobotne, o których mowa 
w art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy 
z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy 
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, 
2023.)

Zaświadczenie z właściwego 
urzędu pracy o posiadaniu sta-
tusu bezrobotnego

10. posiadające prawo do za-
siłku przedemerytalnego, 
określonego w ustawie z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o pro-
mocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy

decyzja jednostki organizacyjnej 
ZUS o przyznaniu zasiłku przed-
emerytalnego lub zaświadczenie 
jednostki organizacyjnej ZUS 
o pobieraniu zasiłku przedeme-
rytalnego

11. posiadające prawo do 
świadczenia przedemery-
talnego, określonego w usta-
wie z dnia 30 kwietnia 2004 
r o świadczeniach przedeme-
rytalnych (tj. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1725).

decyzja jednostki organizacyjnej 
ZUS o przyznaniu świadczenia 
przedemerytalnego lub zaświad-
czenie jednostki organizacyjnej 
ZUS o pobieraniu świadczenia 
przedemerytalnego

12. otrzymujące zasiłek dla 
opiekuna określony w usta-
wie z dnia 4 kwietnia 2014 r. 
o ustaleniu i wypłacie zasił-
ków dla opiekunów (tj. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1297.)

decyzja właściwego organu re-
alizującego zadania w zakresie 
świadczeń rodzinnych jako za-
danie zlecone w zakresie admi-
nistracji rządowej



15

Poradnik seniora cz. III

Na podstawie odrębnych ustaw od opłat abonamentowych 
zwalnia się również:

Osoby Dokument uprawniający do 
zwolnienia

1. inwalidzi wojenni i woj-
skowi na podstawie ustawy 
z dnia 29 maja 1974 r. o za-
opatrzeniu inwalidów wojen-
nych i wojskowych oraz ich 
rodzin (tekst jednolity Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1790.)

książka inwalidy wojennego lub 
wojskowego, wystawiona przez 
organ emerytalno-rentowy

2. kombatanci będący inwa-
lidami wojennymi lub woj-
skowymi na podstawie art. 
12 ust. 1 ustawy z dnia 24 
stycznia 1991 r. o kombatan-
tach oraz niektórych osobach 
będących ofiarami represji 
wojennych i okresu powojen-
nego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 
517.)

legitymacja osoby represjono-
wanej

3. członkowie rodzin pozo-
stali po kombatantach 
będących inwalidami wo-
jennymi lub wojskowymi 
na podstawie art. 12 ust. 1a 
ustawy z dnia 24 stycznia 
1991 r. o kombatantach oraz 
niektórych osobach będących 
ofiarami represji wojennych 
i okresu powojennego

dokument wystawiony przez 
Urząd ds. Kombatantów po-
twierdzający status członka 
rodziny po zmarłym kombatan-
cie oraz dokument wystawio-
ny przez ZUS potwierdzający 
uprawnienie do renty rodzinnej 
po zmarłym inwalidzie wojen-
nym lub wojskowym, albo inne 
dokumenty wystawione przez 
właściwe organy orzekające 
potwierdzające uprawnienia 
członka rodziny pozostałego 
po kombatancie będącym inwa-
lidą wojennym lub wojskowym
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4. osoby, które zostały zali-
czone do jednej z grup in-
walidów wskutek inwalidz-
twa pozostającego w związku 
z pobytem w miejscach, o któ-
rych mowa w art. 3 i art. 4 ust. 
1 ustawy z dnia 24 stycznia 
1991 r. o kombatantach oraz 
niektórych osobach będących 
ofiarami represji wojennych 
i okresu powojennego

legitymacja osoby represjono-
wanej

5. członkowie rodzin pozosta-
li po osobach pobierających 
w chwili śmierci rentę z ty-
tułu inwalidztwa, o którym 
mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 
ustawy z dnia 24 stycznia 
1991 r. o kombatantach oraz 
niektórych osobach będących 
ofiarami represji wojennych 
i okresu powojennego

dokument wystawiony przez 
właściwy organ orzekający, po-
twierdzający uprawnienie do 
renty rodzinnej po osobie po-
bierającej w chwili śmierci ren-
tę z tytułu inwalidztwa pozo-
stającego w związku z pobytem 
w miejscach, o których mowa 
w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy 
z dnia 24 stycznia 1991 r. o kom-
batantach oraz niektórych oso-
bach będących ofiarami represji 
wojennych i okresu powojenne-
go lub inne dokumenty potwier-
dzające uprawnienia członka 
rodziny
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6. osoby, które zostały zali-
czone do jednej z grup inwa-
lidów wskutek inwalidztwa 
pozostającego w związku 
z zatrudnieniem, o którym 
mowa w art. 1 ust. 1 usta-
wy z dnia 2 września 1994 r. 
o świadczeniu pieniężnym 
i uprawnieniach przysługu-
jących żołnierzom zastępczej 
służby wojskowej przymu-
sowo zatrudnionym w ko-
palniach węgla, kamienioło-
mach, zakładach rud uranu 
i batalionach budowlanych 
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 619.)

zaświadczenie organu wojsko-
wego potwierdzające rodzaj 
i okres wykonywania przymu-
sowego zatrudnienia w ramach 
zastępczej służby wojskowej 
oraz orzeczenie organu orzeka-
jącego o zaliczeniu do grupy in-
walidów, wydane na podstawie 
orzeczenia wojskowej komisji 
lekarskiej

7. osoby posiadające status 
weterana poszkodowane-
go na podstawie art. 29 ust. 
1 ustawy z dnia 19 sierpnia 
2011 r. o weteranach działań 
poza granicami państwa (tj. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 2055.).

legitymacja weterana poszkodo-
wanego wydana przez:

 • Ministra Obrony Narodowej 
– w odniesieniu do żołnierzy,

 • ministra właściwego do 
spraw wewnętrznych – w od-
niesieniu do funkcjonariuszy,

 • Szefa Agencji Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego – w od-
niesieniu do funkcjonariuszy 
Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego

 • albo Szefa Agencji Wywiadu 
– w odniesieniu do funkcjo-
nariuszy Agencji Wywiadu.
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Umorzenie lub rozłożenie na raty 
zaległości abonamentowych 
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abo-
namentowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1689) Krajowa Rada Radiofonii 
i Telewizji może umorzyć lub rozłożyć na raty:

 • zaległości w płatności opłat abonamentowych oraz odsetki 
za zwłokę w ich uiszczaniu, 

 • opłatę za używanie niezarejestrowanego odbiornika radiofonicz-
nego lub telewizyjnego oraz odsetki za zwłokę w jej uiszczeniu, 

w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne 
względy społeczne lub przypadki losowe. 

Uchwałą nr 279/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. Krajowa Rada 
Radiofonii i Telewizji postanowiła, iż przesłankami umarzania ww. 
zaległości są w szczególności:
1. dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym nieprzekra-

czający:
a) 55,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto – w gospo-

darstwie wieloosobowym,
b) 74% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto – w gospo-

darstwie jednoosobowym;
2. niedopełnienie przez osobę, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy 

o opłatach abonamentowych formalności przewidzianych w art. 4 
ust. 3 tej ustawy;

3. niedopełnienie przez osobę, która ukończyła 75 lat przed wejściem 
w życie ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o opłatach 
abonamentowych (Dz. U. z 2015 r. poz.1324) formalności niezbęd-
nych do uzyskania zwolnienia od opłaty abonamentowej;

4. ogłoszenie stanu klęski żywiołowej na obszarze, na którym znaj-
duje się gospodarstwo domowe osoby zobowiązanej do uiszczenia 
opłaty abonamentowej;

5. ogłoszenie upadłości wobec podmiotu zobowiązanego do uiszcza-
nia opłaty abonamentowej;

6. ukończone przez osobę zobowiązaną do uiszczania opłaty abo-
namentowej 60 lat oraz posiadanie ustalonego prawa do renty 
rodzinnej, będącej jedynym źródłem osobistego dochodu, której 
wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszo-
nego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
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Jeżeli nie zachodzi żadna z przesłanek wskazanych powyżej, okolicz-
nością uzasadniającą umorzenie zaległości, o których mowa w art. 10 
ust 1. ustawy o opłatach abonamentowych może być ciężka i długo-
trwała choroba osoby zobowiązanej do wnoszenia opłat abonamen-
towych.

Uchwałą nr 279/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. Krajowa Rada 
Radiofonii i Telewizji postanowiła, że zaległości w płatności opłat, 
o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o opłatach abonamentowych, 
rozkłada na raty, gdy dochód na jedną osobę w gospodarstwie domo-
wym nie przekracza miesięcznie:
1. 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto – w gospodar-

stwie wieloosobowym,
2. 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto – w gospodar-

stwie jednoosobowym.

Wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości w płatno-
ści opłat abonamentowych złożyć można:

 • drogą pocztową na adres: Departament Mediów Publicznych 
w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: Skwer kard. S. Wy-
szyńskiego 9, 01-015 Warszawa,

 • na elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem platformy 
ePUAP2 (wymagany jest kwalifikowany podpis cyfrowy lub profil 
zaufany),

 • osobiście w Kancelarii Biura KRRiT.

Abonenci, którzy złożą do Departamentu Mediów Publicznych proś-
bę o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości abonamentowych 
drogą mailową, zostaną poproszeni o przesłanie wniosku tradycyjną 
drogą pocztową lub na elektroniczną skrzynkę podawczą.

Wniosek powinien zawierać:
1. imię i nazwisko /nazwę firmy/ oraz adres abonenta-dłużnika,
2. indywidualny numer identyfikacyjny,
3. precyzyjnie określone żądanie (tj. czy jest to prośba o umorze-

nie zaległości, ich rozłożenie na raty czy też umorzenie odsetek 
za zwłokę),

4. okres i kwotę zaległości, 
5. uzasadnienie.

Do wniosku należy załączyć dokumenty uprawdopodobniające 
spełnienie przesłanek określonych w art. 10 ustawy o opłatach abo-
namentowych tj. szczególne względy lub przypadki losowe np.: 
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1. zaświadczenie: z Urzędu Pracy o bezrobociu; z Urzędu Skarbowego 
o osiąganych dochodach lub potwierdzoną przez US kserokopię ze-
znania podatkowego za ostatni rok; z Ośrodka Pomocy Społecznej 
o korzystaniu z pomocy społecznej; z Urzędu Pracy lub zakładu 
pracy o pobieraniu zasiłku rodzinnego na dzieci itp.

2. dokument potwierdzający śmierć członka rodziny, skutki klęski 
żywiołowej, skutki przestępstwa itp.,

3. dokument potwierdzający upadłość lub likwidację firmy.

Osoby, które ukończyły 75 lat przed wejściem w życie ustawy z dnia 
23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych, nie 
dopełniły w placówce pocztowej formalności niezbędnych do uzyska-
nia zwolnienia od opłaty abonamentowej, nadal mają zobowiązanie 
abonamentowe i powinny potwierdzić datę urodzenia. 
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WZÓR WNIOSKU O UMORZENIE LUB ROZŁOŻENIE NA RATY 
ZALEGŁOŚCI ABONAMENTOWYCH2

............................................. ............................., ................
imię i nazwisko miejscowość, dzień/miesiąc/rok

.............................................
ul. nr domu. Nr mieszkania

.............................................
kod pocztowy i miejscowość

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Departament Mediów Publicznych
Wydział Abonamentu RTV
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty
(zaznaczyć właściwe)

Proszę o umorzenie/rozłożenie na raty zaległości w opłatach abo-
namentowych widniejących na należącym do mnie INI 

.....................................................................................
(wpisać ośmiocyfrowy Indywidualny Numer Identyfikacyjny nadany przez Pocztę Polską SA) 

za okres od .................... do .................... .
(miesiąc/rok)        (miesiąc/rok)

Prośbę swą uzasadniam:
.............................................................................................................................................

(wskazać przesłanki tj. szczególne względy społeczne lub przypadki losowe 
uniemożliwiające uregulowanie zaległości)

Świadomy/a odpowiedzialności karnej oświadczam, że prowadzę 
gospodarstwo domowe złożone z .............................. osób.

……………………………………….
(własnoręczny podpis)

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające zawarte w tre-
ści wniosku argumenty*
1 .........................................................................................................................................
2 .........................................................................................................................................
3 .........................................................................................................................................
*a w szczególności:

 • zaświadczenie o Pana/i dochodach brutto lub aktualne zaświad-

2 http://www.krrit.gov.pl/abonament/umarzanie-lub-rozkladanie-na-raty-zaleglosci/
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czenie z urzędu pracy potwierdzające Pana/i bezrobocie z prawem 
lub bez prawa do pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub/i decy-
zja organu emerytalno-rentowego o wysokości pobieranej przez 
Pana/ią renty lub emerytury albo zaświadczenie z urzędu skarbo-
wego osiąganych dochodach lub kserokopia zeznania podatkowe-
go PIT za ostatni rok;

 • zaświadczenia o dochodach lub bezrobociu osób prowadzących 
z Panem/ią wspólne gospodarstwo domowe;

 • w przypadku pozostawania pod Pana/i opieką niepełnoletnich lub 
uczących się dzieci – zaświadczenie o pobieraniu zasiłku rodzinne-
go lub potwierdzenie nauki w trybie dziennym;

 • ewentualnie zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o korzy-
staniu z pomocy finansowej lub rzeczowej.

2 http://www.krrit.gov.pl/abonament/umarzanie-lub-rozkladanie-na-raty-zaleglosci/
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Podziękowania

Realizatorzy projektu składają podziękowania dla wszystkich, którzy 
przyczynili się do powstania niniejszej publikacji, w szczególności 
uczestnikom projektu „Nasza Solidarność II”, realizowanego w ra-
mach Programu Rządowego na Rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2014-2020.



Pomagamy pomagać – Fundację Idee Społeczne FIDEES założyły-
śmy w maju 2016 r., aby profesjonalnie wspierać ludzi i podmioty 
działające na rzecz innych.

Co nas wyróżnia?
 • Wieloletnie doświadczenie zawodowe w sektorze samorządowym 
i organizacjach non-profit.

 • Znajomość prawa, umiejętność jego interpretacji i praktycznego 
zastosowania.

 • Pracowitość, wzajemny szacunek, zaufanie i chęć dzielenia się tym 
dobrem z innymi.

Współpracujemy z instytucjami samorządowymi, organizacjami po-
zarządowymi i przedsiębiorcami, którzy chcą efektywnie wykorzy-
stywać środki unijne dla realizacji swoich planów. Funduszami zaj-
mujemy się od A do Z:

 • wyszukujemy źródła finansowania (uwzględniając również mon-
taż finansowy – łączenie różnych źródeł w jednym projekcie),

 • opracowujemy wniosek projektowy (dbając o stronę merytoryczną 
i budżetową, wykorzystując najbardziej efektywne rozwiązania),

 • koordynujemy projekt (w tym dbamy m.in. o procedury związane 
z zamówieniami publicznymi),

 • dbamy o jego właściwe rozliczenie.

Specjalizujemy się w projektach z obszarów ochrony zdrowia i reha-
bilitacji, reintegracji i aktywizacji społecznej i zawodowej, pomocy 
społecznej, wsparcia osób z niepełnosprawnościami, wsparcia osób 
starszych.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Wejdź na stronę fidees.org lub napisz do nas fidees@fidees.org.

Jeżeli uważasz, że nasz działania są wartościowe, wesprzyj 
nas darowizną:
Numer konta bankowego: 96 2490 0005 0000 4520 4904 7796





Abonament RTV, kwestie jego opłacania, kar związa-
nych z niezarejestrowaniem odbiornika czy zwolnień 
z opłat dotyczą większości z nas. Pytania ja ten temat 
zadawali naszym prawnikom seniorzy, którzy uczest-
niczyli w projekcie „Nasza Solidarność II” w ramach 
Programu Rządowego na Rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych na lata 2014-2020. Zapraszamy zatem 
do zapoznania się z trzecią częścią naszego poradnika. 

Projekty „Nasza Solidarność” i „Nasza Solidarność II” 
były realizowane przez Fundację Idee Społeczne FIDE-
ES w partnerstwie z Krajowym Sekretariatem Emery-
tów i Rencistów NSZZ Solidarność.


