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Zadłużenie w opłatach za abonament RTV 
Materiał informacyjny 

 
Posiadanie zarejestrowanego odbiornika telewizyjnego lub radiowego i nie opłacanie abonamentu lub 
posiadanie odbiornika, który nie został zarejestrowany powoduje powstanie zaległości, którą Poczta 
Polska będzie mogła przekazać do wyegzekwowania urzędowi skarbowemu na podstawie przepisów  
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wtedy możliwe jest zajęcie pensji, emerytury, 
rachunku bankowego czy nadpłaty podatku dochodowego. 
 
 

❖ Czym jest abonament i kiedy się przedawnia 

 
Abonament rtv jest opłatą za używanie odbiorników, pobiera się ją w celu realizacji misji publicznej 
radia i telewizji. Nie zwalnia z niej opłacanie abonamentu z tytułu telewizji satelitarnej czy platform 
cyfrowych. Zgodnie z aktualnym rozporządzeniem KRRiT wysokość opłaty w 2022 roku wynosi 7,50 zł 
miesięcznie za używanie odbiornika radiofonicznego oraz 24,50 zł miesięcznie za używanie odbiornika 
telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego.  
 
Zakłada się, że posiadanie odbiornika w stanie technicznym umożliwiającym odbiór programu jest 
równoznaczne z jego używaniem i powoduje to obowiązek ponoszenia opłat abonamentowych. Opłatę 
wnosi się do 25-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego, a za zwłokę naliczane są odsetki, 
tak jak w przypadku zaległości podatkowych. Powstanie tego obowiązku następuje poprzez 
zarejestrowanie odbiornika w terminie 14 dni od wejścia w ich posiadanie. 
 
Prowadzone są również kontrole przez Pocztę Polską, mające na celu sprawdzenie, czy w danym 
gospodarstwie domowym znajduje się odbiornik, który nie został zarejestrowany. Możliwe jest 
nałożenie kary za niedokonanie rejestracji. Kontrole te mogą być przeprowadzane w godzinach od 8 
do 20. 
 
Opłata abonamentowa przedawnia się w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w 
którym upłynął termin płatności. Inaczej niż abonament np. telefoniczny czy telewizji cyfrowej, który 
przedawnia się z upływem 3 lat (na podstawie Kodeksu cywilnego). Abonament rtv jest opłatą zbliżoną 
do podatku, dlatego stosuje się do niej przepisy Ordynacji podatkowej.  
 
 

❖ Otrzymanie upomnienia 

 
Gdy otrzymamy upomnienie dotyczące zaległości z tytułu opłat abonamentowych, mamy najczęściej 7 
dni na dokonanie zapłaty (zgodnie z przepisami po upływie 7 dni od upomnienia dłużnika można 
rozpocząć czynności egzekucyjne). Jeśli przysługiwało nam w tym okresie zwolnienie ustawowe, nie 
posiadamy środków do zapłaty tej kwoty lub opłaty się przedawniły możemy złożyć drogą pocztową 
wniosek o umorzenie lub rozłożenie zaległości na raty z tytułu abonamentu na adres:  Departament 
Budżetu i Finansów w Biurze KRRiT, Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa. 
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Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji z uwagi na szczególne względy społeczne lub przypadki losowe 
może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat czy odsetek. We wniosku należy podać 
swoje dane, numer identyfikacyjny (znajduje się na upomnieniu), okres i kwotę zadłużenia oraz 
opisanie sytuacji w jakiej doszło do niepłacenia abonamentu i uzasadnienie umorzenia lub rozłożenia 
na raty. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające trudną sytuację finansową, niskie 
dochody, wyjątkowe sytuacje czy wypadki losowe. Od decyzji KRRiT można się odwołać. 
 
Dodatkowo można wysłać pismo do Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej, od której 
otrzymaliśmy upomnienie, z prośbą o wstrzymanie czynności egzekucyjnych do czasu rozpatrzenia 
przez KRRiT wniosku o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości.  
 
W przypadku gdy zaległość powstała, gdyż nie złożyliśmy formularza o zwolnieniu z opłaty, mimo 
spełnienia warunków z ustawy należy jak najszybciej złożyć odpowiednie dokumenty w urzędzie 
pocztowym. 
 
 
 

❖ Zwolnienia od opłat abonamentowych 

 
Aby zostać zwolnionym od uiszczania opłaty abonamentowej, mimo posiadania odbiornika radiowego 
lub telewizyjnego, należy złożyć w urzędzie pocztowym dokumenty uprawniające do uzyskania 
zwolnienia oraz wypełnić oświadczenie oraz formularz zwolnienia, których druki dostępne są w każdej 
placówce pocztowej. Samowolne zaprzestanie wnoszenia opłat, nawet mimo spełnienia warunków 
określonych w ustawie nie powoduje zwolnienia od opłat – należy dopełnić formalności w urzędzie 
pocztowym. 
 
Zwolnienia przysługują od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono w placówce 
pocztowej oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień oraz przedłożono 
wymagane dokumenty. Dla przykładu złożenie formularza zwolnienia z opłat złożone w dniu 15 maja, 
skutkuje zwolnieniem od opłaty od dnia 1 czerwca. Wykaz dokumentów uprawniających do zwolnienia 
z opłat znajduje się na stronie www.krrit.pl i w każdej placówce pocztowej.  
 
Od 9 października 2015 roku osoby, które ukończyły 75 lat są zwolnione z obowiązku składania  
w urzędzie pocztowym oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnienia od opłat 
abonamentowych oraz przedstawiania dokumentu (dowodu osobistego) potwierdzającego 
uprawnienie do tego zwolnienia. Niestety nie wprowadzono abolicji dotyczącej zadłużenia powstałego 
przed tą datą dla osób, które spełniały kryteria, a nie dopełniły obowiązku zgłoszenia.. 
 
 
Na podstawie ustawy o opłatach abonamentowych zwalnia się od ich uiszczania następujące osoby: 
 

i. zaliczone do I grupy inwalidów, 
ii. całkowicie niezdolne do pracy (na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS), 

iii. o znacznym stopniu niepełnosprawności (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), 

iv. trwale lub okresowo całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym (na podstawie 
ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników), 

v. które ukończyły 75 lat, 
vi. otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy (świadczenia 

rodzinne) lub rentę socjalną z ZUS albo innego organu emerytalno-rentowego, 
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vii. niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu 
(mierzone na częstotliwości 2.000 Hz o natężeniu od 80 dB), 

viii. niewidome, u których ostrość wzroku nie przekracza 15%, 
ix. które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza 50% 

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego 
przez Prezesa GUS, czyli obecnie kwoty 2.831,27 zł, 

x. mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z ustawy o pomocy społecznej (zasiłek 
stały, celowy, okresowy, pożyczka na usamodzielnienie się, pomoc dla rodzin zastępczych, 
wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przez sąd itd.). 

xi. które spełniają kryteria dochodowe z ustawy o świadczeniach rodzinnych (674,00 zł na członka 
rodziny lub 764,00 zł, gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko), 

xii. bezrobotne, 
xiii. posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego (z ustawy o promocji zatrudnienia) lub 

posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego (z ustawy o świadczeniach 
przedemerytalnych). 

xiv. otrzymujące zasiłek dla opiekuna z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 
 
Na podstawie innych ustaw zwolnieni od opłat są także: 

i. inwalidzi wojenni i wojskowi (na podstawie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych  
i wojskowych), 

ii. kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi (na podstawie ustawy  
o kombatantach), 

iii. członkowie rodzin pozostali po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub 
wojskowymi, 

iv. zaliczone do jednej z grup inwalidztwa w związku z pobytem w miejscach, o których mowa  
w ustawie o kombatantach, 

v. członkowie rodzin pozostali po osobach pobierających w chwili śmierci rentę z tytułu 
inwalidztwa (ustawa o kombatantach), 

vi. zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku  
z zatrudnieniem (ustawa o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących 
żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, 
kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych), 

vii. posiadające status weterana poszkodowanego (z ustawy o weteranach działań poza granicami 
państwa).  

 


