
ABONAMENT RTV

PORADNIK PRAWNY

adwokat Magdalena Polek

Zadanie jest współfinansowane ze środków dotacji celowych przekazanych 
z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat



Szanowni Państwo, 

   W czasie kryzysu związanego z panującą epidemią COVID-19
szczególna rola przypada organizacjom pozarządowym. Niezmiernie
ważne jest nasze zaangażowanie i empatia wobec osób, które nie
potrafią same poradzić sobie z zaistniałą sytuacją. W tym szczególnym
czasie chcemy ułatwić dostęp do pomocy prawnej i obywatelskiej,
albowiem zmian jest dużo i dotyczą wielu sfer życia, m.in. zdrowia,
wymiaru sprawiedliwości, podatków, pracy, szkół i urzędów. 
      Aby sprostać tym wszystkim wyzwaniom uruchomiliśmy w ramach
nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej internetową kampanię informa-
cyjną #dogmapomoc. Codziennie na naszym profilu na Facebooku mogą
Państwo uzyskać wiele istotnych informacji pomocnych w odnalezieniu
się w tej trudnej sytuacji.
     Nasz zespół to grupa profesjonalistów - radców prawnych, adwo-
katów, prawników, doradców obywatelskich, mediatorów, ekonomistów
a zarazem ludzi aktywnych, zaangażowanych, odpowiedzialnych i empa-
tycznych, otwartych oraz kreatywnych, którzy dostrzegają w tym trudnym
okresie potrzebę niesienia pomocy.
   W przypadku pytań oraz potrzeby uzyskania porady prawnej
zachęcamy do korzystania z usług Punktów Nieodpłatnej Pomocy
Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego prowa-
dzonych przez nasze Stowarzyszenie, których wykaz znajduje się na
stronie internetowej: www.dogma.org.pl 
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    Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach
abonamentowych - domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik
radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy
odbiór programu, używa tego odbiornika. Z tego powodu obowiązek
uiszczania opłaty abonamentowej powstaje z pierwszym dniem miesiąca
następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika
radiofonicznego  lub  telewizyjnego.  Opłatę   abonamentową   uiszcza   się
z góry do 25. dnia miesiąca, za który opłata jest należna. Opłata może być
uiszczona z góry za cały rok albo za wybrane miesiące.

    Opłaty abonamentowe powszechnie zwane abonamentem są to opłaty
za używanie odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych. W założeniu
ustawodawcy, opłaty abonamentowe pobierane są w celu umożliwienia
całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, oferowania zróż-
nicowanych programów i innych usług w zakresie informacji, publicystyki,
kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujących się pluralizmem, bezstron-
nością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością
i integralnością przekazu.
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Kiedy powstaje obowiązek
uiszczania opłaty abonamentowej?

Opłaty abonamentowe – co to takiego?

Ania kupiła swój pierwszy telewizor 14 września
2020 roku. Dokonała jego rejestracji w dniu 21
września 2020 roku. W dniu 1 października 2020
roku zgodnie z przepisami powstaje obowiązek
opłacenia abonamentu (opłata miesięczna), którą
należy uiścić do dnia 25 października 2020 r.



ność miesięcznej opłaty abonamentowej obwiązującej w grudniu
2020 r., tj. 22,70 zł (opłata miesięczna za odbiornik telewizyjny) x 30.
681 zł to kwota jaką Karol będzie musiał ostatecznie uiścić za
niezarejestrowany odbiornik TV. Uiszczenie tej opłaty, nie zwalnia
jednak Karola od obowiązku uiszczania bieżącej opłaty abonamento-
wej za okres od dnia stwierdzenia uży-wania niezarejestrowanego
odbiornika. Karol ma jednak możliwość złożenia odwołania od
decyzji nakazującej rejestrację niezarejestrowanych odbiorników RTV
oraz ustalającej opłatę za jego używanie, w terminie 14 dni licząc od
dnia jej doręczenia. Odwołanie kieruje się za pośrednictwem
Poczty Polskiej do Ministra właściwego do spraw łączności, czyli
Ministra Infrastruktury.
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Karol zapomniał zarejestrować odbiornik tele-
wizyjny, co zostało ujawnione w toku kontroli w
miesiącu grudniu 2020 r. Kierownik jednostki
operatora wyznaczonego przeprowadzający kon-
trolę, wydał decyzję (jako organ I instancji)
dotyczącą jego rejestracji oraz nałożył na Karola
karę za używanie niezarejestrowanego odbior-
nika.  Karol będzie teraz musiał zapłacić 30 - krot-

     Trzeba  przy  tym  pamiętać,  że nie ma większego znaczenia czy  mając
w domu odbiornik faktycznie z niego korzystamy. Na mocy przepisów i tak
bowiem jesteśmy zobowiązani do jego zarejestrowania oraz uiszczania
opłaty abonamentowej za posiadany, choć nawet nieużywany odbiornik.
Trzeba pamiętać, że za korzystanie z niezarejestrowanego odbiornika
radiofonicznego lub telewizyjnego, pobiera się opłatę w wysokości stano-
wiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowią-
zującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika.

WAŻNE!!!
Zawarcie umowy o oświadczenie usług telewizji cyfrowej lub kablowej

nie zwalania z obowiązku opłacania opłat abonamentwych.



zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych
albo zmiany danych,
zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyj-
nego użytkownika  ,

      Każdy posiadacz odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego zobowiąza-
ny jest do jego rejestracji w ciągu 14 dni od wejścia w jego posiadanie i re-
gularnego wnoszenia opłat abonamentowych. Dowodem potwierdzającym
zarejestrowanie odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego jest – zawia-
domienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego
użytkownika, wydane przez pracownika placówki pocztowej. Otrzymane
dokumenty:  

    Kontroli obowiązku rejestracji odbiorników RTV nie przeprowadzają
nigdy listonosze, tylko uprawnieni pracownicy Centrum Obsługi Finansowej
Poczty Polskiej S.A. Pracownicy przeprowadzający kontrolę mają obowiązek
okazać upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie
obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz
obowiązku uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, legitymację
służbową, a na żądanie kontrolowanego, również dowód osobisty. Osoba
kontrolowana powinna umożliwić przeprowadzenie kontroli obowiązku
rejestracji odbiorników RTV lub okazać dowód potwierdzający rejestrację
odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Jednakże osoba kontrolowana
nie ma obowiązku wpuszczenia kontrolera do swojego domu lub
mieszkania, Kontroler w ramach swoich obowiązków i tak w tej sytuacji
sporządza protokół kontroli, który trafi do Centrum Obsługi Finansowej
Poczty Polskiej, gdzie zapadną dalsze decyzje w sprawie.
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Jak zarejestrować odbiornik RTV?

Kto i na jakich zasadach może dokonać
kontroli rejestracji odbiornika RTV?



Kasia i Tomek są małżeństwem. Kasia uwielbia
oglądać seriale a Tomek kocha oglądać sport.
Często kłócą się o to, co będą oglądać kolejnego
wieczoru, ponieważ mają tylko jeden telewizor.
Kasia zastanawia się nad zakupem kolejnego
odbiornika TV, by móc spokojnie oglądać swoje
ulubione seriale. Kasia nie jest pewna czy w tej
sytuacji nie będzie trzeba uiszczać dodatkowo
kolejnej opłaty abonamentowej za drugi odbior-
nik telewizyjny.

6

należy zachować i okazywać w trakcie ewentualnych kontroli wykonywania
obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych.

     Tak, opłata abonamentowa dotyczy każdego odbiornika radiofonicznego
i telewizyjnego. Jednakże osoby fizyczne niezależnie od liczby odbiorników
radiofonicznych i telewizyjnych używanych w tym samym gospodarstwie
domowym lub samochodzie stanowiącym ich własność, uiszczają tylko
jedną opłatę. 
    Warto zaznaczyć, że przez gospodarstwo domowe rozumiemy zespół
osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie albo jedną osobę
utrzymująca się samodzielnie.

Czy opłatę uiszcza się za każdy odbiornik
radiofoniczny i telewizyjny?

Kasia i Tomek prowadzą wspólne gospodarstwo domowe
(mieszkają razem i wspólnie się utrzymują). Kasia i Tomek będą
więc opłacać jedną opłatę abonamentową za odbiornik tele-
wizyjny bez względu na ilość telewizorów, które zakupią do ich
wspólnego domu.



     Warto również wiedzieć, że przez cały rok można skorzystać z innych
zniżek  z  tytułu  wnoszenia  opłat  abonamentowych  za  okres  dłuższy niż
1 miesiąc. Jeżeli nie będziemy uiszczać należności abonamentowych we
właściwym terminie, to przy regulowaniu opłat w placówce pocztowej
zostaną  naliczone  dodatkowo  odsetki  podatkowe  za  zwłokę w zapłacie,
a w przypadku wysłanego upomnienia trzeba będzie dodatkowo
uregulować jego koszty.

      Opłata  abonamentowa  jest   zmienna,   ponieważ   jest  waloryzowana
w każdym roku według średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem, ustalonym w ustawie budżetowej. Wysokość
opłat abonamentowych na rok 2021, ustalona została Rozporządzeniem
KRRiT z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych
za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich
uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2021 r.
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Ile wynosi opłata abonamentowa?

Opłata za 1 miesiąc za odbiornik radiofoniczny w roku
2021 wynosi 7,50 zł (jeżeli abonent każdego miesiąca
uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy
wyniesie 90,00 zł).

Opłata za 1 miesiąc za odbiornik telewizyjny lub
telewizyjny i radiofoniczny w roku 2021 wynosi 24,50 zł
(jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas
opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 294,00 zł).

Użytkownicy odbiorników, którzy do 25 stycznia 2021 r.
uiszczą opłatę abonamentową za cały rok, otrzymają
10-procentową zniżkę.
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Więcej informacji: https://rtv.poczta-polska.pl lub na infolinii pod nr
tel.  +48 43 842 06 06  (opłata wg cennika operatora).  Infolinia  działa
w dni robocze w godzinach 8:00 - 20:00.

osobiście w dowolnej placówce pocztowej;

     Każdemu abonentowi podczas rejestracji odbiornika RTV zostaje nadany
26 cyfrowy nr rachunku bankowego, na który powinien uiszczać opłaty
abonamentowe.  Raz  nadany nr rachunku bankowego nie ulega zmianie.
W przypadku zagubienia tego numeru można go ustalić na kilka sposobów:
1. poprzez stronę internetową Poczty Polskiej S.A., podając 8-cyfrowy
numer identyfikacyjny abonenta;
2. telefonicznie w dni robocze w godzinach 8:00 - 20:00 pod nr +48 43 842
06 06 (opłata wg cennika operatora); 
3. drogą elektroniczną, wysyłając zapytanie na adres e-mail:
rtv.eod@poczta-polska.pl; 
4. w formie korespondencji kierowanej na adres: Poczta Polska S.A. COF
Wydział Abonamentu RTV, ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz.

      Natomiast opłat abonamentowych można dokonywać:
1. w placówce pocztowej – za pomocą spersonalizowanego formularza
polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej, wpisując kwotę opłaty abonamen-
towej oraz okres jakiego dotyczy wpłata. W przypadku braku blankietów
wpłat można je zamówić:

W jaki sposób można opłacać 
abonament RTV?

UWAGA!!! 
Wysokość należnych odsetek podatkowych na dany dzień od kwoty
zadłużenia za dany okres, można ustalić samodzielnie za pomocą

kalkulatora dostępnego na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. 
https://rtv.poczta-polska.pl

https://rtv.poczta-polska.pl/
https://rtv.poczta-polska.pl/


telefonicznie w dni robocze w godzinach 8:00 - 20:00, pod nr +48 43 842
06 06 (opłata wg cennika operatora);
poprzez stronę internetową Poczty Polskiej S.A. lub wydrukować ze
strony internetowej Poczty Polskiej S.A.;

2. za pomocą platformy Płatności - w celu dokonania opłaty tym kanałem
należy zalogować się na stronie Poczty Polskiej S.A. w zakładce "opłać RTV",
wskazując numer identyfikacyjny, PESEL/NIP lub imię i nazwisko;

3. e-przelewem - w przypadku zlecenia płatności e-przelewem należy pola
wypełnia się tak jak standardowy formularz polecenia przelewu/wpłaty
gotówkowej danego banku. 

  Ustawa o opłatach abonamentowych przewiduje zwolnienia z koniecz-
ności opłacania abonamentu dla określonej grupy podmiotów. Można
powiedzieć, że zwolnienie przysługuje osobom o ograniczonej sprawności
fizycznej, potwierdzonej orzeczeniem określonego organu, osobom w okre-
ślonym wieku lub trudnej sytuacji materialnej bądź osobom, które z uwagi
na uszkodzenie słuchu lub wzroku nie mogą w pełni korzystać z potencjału
posiadanych odbiorników RTV oraz inwalidom wojennym, kombatantom,
członkom ich rodzin.

Czy można zostać zwolnionym 
z obowiązku opłacania abonamentu?
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Podmioty uprawnione do
zwolnienia na podstawie art. 4

ust. 1 ustawy z dnia 21
kwietnia 2005 r. o opłatach

abonamentowych zwalnia się
od opłat abonamentowych

Dokument uprawniający 
do zwolnienia

zaliczeniu do I grupy inwalidów;
I. Co do których orzeczono o: Orzeczenie właściwego organu

orzekającego  albo  orzeczenie wła-
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całkowitej niezdolności do pra-
cy;
znacznym stopniu niepełno-
sprawności;
trwałej lub okresowej całkowitej
niezdolności do pracy w gospo-
darstwie rolnym.

ściwej instancji sądu uchylające
wcześniejszą decyzję organu orze-
kającego.

II. Które ukończyły 75 lat. Uprawnienie do zwolnienia od
opłat ustala Poczta Polska SA na
podstawie danych z rejestru PESEL

III. Które otrzymują świadczenie
pielęgnacyjne z właściwego organu
realizującego zadania w zakresie
świadczeń rodzinnych jako zadanie
zlecone z zakresu administracji rzą-
dowej lub rentę socjalną z ZUS lub
innego organu emerytalno-rento-
wego.

Decyzja właściwego organu reali-
zującego zadania w zakresie świad-
czeń rodzinnych jako zadanie
zlecone z zakresu administracji
rządowej, albo decyzja jednostki
organizacyjnej ZUS lub innego
organu emerytalno-rentowego

IV. Niesłyszące, u których stwier-
dzono całkowitą głuchotę lub obu-
stronne upośledzenie słuchu (mie-
rzone na częstotliwości 2 000  CHZ
o natężeniu od 80 dB).

Orzeczenie właściwego organu
orzekającego o całkowitej głucho-
cie lub obustronnym upośledzeniu
słuchu (mierzone na częstotliwości
2 000 Hz o natężeniu od 80 dB),
albo zaświadczenie wystawione
przez zakład opieki zdrowotnej
potwierdzające powyższe parame-
try.

V. Niewidome, których ostrość
wzroku nie przekracza 15%.

Legitymacja Polskiego Związku
Niewidomych lub Związku Ociem-
niałych Żołnierzy RP albo orzecze-
nie właściwego organu orzeka-
jącego o zaliczeniu do umiarko-
wanego stopnia niepełnospraw-
ności z  tytułu  uszkodzeń  narządu 
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wzroku, albo orzeczenie właści-
wego organu orzekającego, stwier-
dzające uszkodzenie narządu
wzroku (ostrość wzroku nie prze-
kracza 15%), albo zaświadczenie
wystawione przez zakład opieki
zdrowotnej potwierdzające powyż-
sze parametry

VI. Które ukończyły 60 lat oraz mają
prawo do emerytury, której wyso-
kość nie przekracza miesięcznie
kwoty 50% przeciętnego wynagro-
dzenia w gospodarce narodowej w
roku poprzedzającym, ogłaszanego
przez Prezesa GUS (w 2019 roku
przeciętne miesięczne wynagrodze-
nie w gospodarce narodowej wyno-
siło 4 918,17 zł brutto (50% tego
wynagrodzenia wynosi 2459,09 zł).

Dowód osobisty oraz decyzja jed-
nostki organizacyjnej ZUS, albo
innego organu emerytalno-rento-
wego o wysokości emerytury w da-
nym roku (odcinek emerytury lub
decyzja o przyznaniu albo walory-
zacji emerytury Organami emery-
talno-rentowymi oprócz ZUS są:
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, Zakład Emerytalno
Rentowy MSWiA, wojskowe biura
emerytalne, Biuro Emerytalne Służ-
by Więziennej

VII.  Spełniające kryteria dochodowe,
określone w ustawie z dnia 28 listo-
pada 2003 roku o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. 2018.2220. – j.t.).
Kryterium dochodowe określone w ni-
niejszej ustawie spełniają osoby,
których dochód rodziny w przelicze-
niu na osobę lub dochód osoby
uczącej się nie przekracza kwoty
674,00 zł. W przypadku, gdy człon-
kiem rodziny jest dziecko legitymujące
się orzeczeniem o niepełnosprawno-
ści lub orzeczeniem o umiarkowanym
albo o znacznym stopniu niepełno-
sprawności, zasiłek rodzinny przysłu-
guje,  jeżeli  dochód  rodziny  w przeli-

Decyzja właściwego organu reali-
zującego zadania w zakresie świad-
czeń rodzinnych jako zadanie
zlecone z zakresu administracji
rządowej o przyznaniu świadczenia
rodzinnego tj. zasiłku rodzinnego
albo zaświadczenie tego organu
stwierdzające wysokość dochodu
spełniającego kryteria dochodowe
określone w ustawie o świadcze-
niach rodzinnych Organem właści-
wym w rozumieniu ww. ustawy
jest: wójt, burmistrz, prezydent
miasta właściwego ze względu na
miejsce zamieszkania osoby lub
podmioty przez nich upoważnione.
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czeniu na osobę albo dochód osoby
uczącej się nie przekracza kwoty
764,00 zł.).

VIII.  Które mają prawo do korzy-
stania ze świadczeń pieniężnych z
tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004
roku o pomocy społecznej (Dz. U.
2018.1508. – j.t.). zasiłek stały, 

zasiłek okresowy,
zasiłek celowy lub specjalny
zasiłek celowy, 
zasiłek lub pożyczka na ekono-
miczne usamodzielnienie, 
pomoc dla rodzin zastępczych,
pomoc na usamodzielnienie
oraz kontynuowanie nauki, 
świadczenie pieniężne na
utrzymanie i pokrycie wydat-
ków związanych z nauką języka
polskiego dla cudzoziemców,
którzy uzyskali w Rzeczpospo-
litej Polskiej status uchodźcy
lub ochronę uzupełniającą,
wynagrodzenie należne opie-
kunowi z tytułu sprawowania
opieki przez sąd. 

regionalne ośrodki polityki spo-
łecznej,
powiatowe centra pomocy ro-
dzinie, 
ośrodki pomocy społecznej, 
domy pomocy społecznej, 
placówki specjalistycznego po-
radnictwa,
placówki opiekuńczo - wycho-
wawcze,

Decyzja jednostki organizacyjnej
pomocy społecznej o przyznaniu
świadczenia pieniężnego. Świad-
czeniami pieniężnymi są: 

Jednostkami organizacyjnymi po-
mocy społecznej są:
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ośrodki wsparcia,
ośrodki interwencji kryzysowej.

IX. Bezrobotne. Zaświadczenie z właściwego urzę-
du pracy o posiadaniu statusu
bezrobotnego.

X. Posiadające prawo do zasiłku
przedemerytalnego.

Decyzja jednostki organizacyjnej
ZUS o przyznaniu zasiłku przed-
emerytalnego lub zaświadczenie
jednostki organizacyjnej ZUS o po-
bieraniu zasiłku przedemerytalne-
go.

XI. Posiadające prawo do świad-
czenia przedemerytalnego.

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

XII. Otrzymujące zasiłek dla opie-
kuna.

Decyzja właściwego organu reali-
zującego zadania w zakresie świad-
czeń rodzinnych jako zadanie
zlecone w zakresie administracji
rządowej.

XII. Otrzymujące zasiłek dla opie-
kuna.

Decyzja właściwego organu reali-
zującego zadania w zakresie świad-
czeń rodzinnych jako zadanie
zlecone w zakresie administracji
rządowej.
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Dokument uprawniający do
zwolnienia

I. Inwalidzi wojenni i wojskowi na
podstawie ustawy z dnia 29 maja
1974 roku o zaopatrzeniu inwali-
dów wojennych i wojskowych oraz
ich rodzin (Dz. U. 2017.2196 – j.t.).

Książka inwalidy wojennego lub
wojskowego, wystawiona przez
organ emerytalno-rentowy.

II. kombatanci będący inwalidami
wojennymi lub wojskowymi i na
podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z
dnia 24 stycznia 1991 roku o kom-
batantach oraz niektórych osobach
będących ofiarami represji wojen-
nych i okresu powojennego (Dz. U.
2018.276 – j.t.).

Legitymacja osoby represjonowa-
nej.

III. Członkowie rodzin pozostali po
kombatantach będących inwalida-
mi wojennymi lub wojskowymi (i na
podstawie art. 12 ust. 1a ustawy z
dnia 24 stycznia 1991 roku o kom-
batantach oraz niektórych osobach
będących ofiarami represji wojen-
nych i okresu powojennego.

Dokument wystawiony przez
Urząd ds. Kombatantów potwier-
dzający status członka rodziny po
zmarłym kombatancie oraz doku-
ment wystawiony przez ZUS
potwierdzający uprawnienie do
renty rodzinnej po zmarłym inwa-
lidzie wojennym lub wojskowym,
albo inne dokumenty wystawione
przez właściwe organy orzekające
potwierdzające uprawnienia człon-
ka rodziny pozostałego po komba-
tancie będącym inwalidą wojen-
nym lub wojskowym.

Podmioty uprawnione do
zwolnienia od opłat abona-
mentowych na podstawie 

 odrębnych ustaw

IV. Osoby, które zostały zaliczone
do jednej z grup inwalidów wskutek
inwalidztwa pozostającego w związ-

Legitymacja osoby represjonowa-
nej.
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ku 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 repre-
sji wojennych i okresu powojen-
nego

V. Członkowie rodzin pozostali po
osobach pobierających w chwili
śmierci  rentę z tytułu 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 wła-
ściwy organ orzekający, potwier-
dzający uprawnienie do renty
rodzinnej  po osobie pobierającej
w chwili śmierci rentę z tytułu in-
walidztwa pozostającego w związ-
ku 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 repre-
sji wojennych i okresu powojen-
nego lub inne dokumenty potwier-
dzające uprawnienia członka rodzi-
ny

VI. Osoby, które zostały zaliczone
do jednej z grup inwalidów wskutek
inwalidztwa pozostającego w zwią-
zku z zatrudnieniem, o którym mo-
wa  w  art.  1  ust.  1  ustawy  z  dnia
2 września 1994 roku o świadczeniu
pieniężnym i uprawnieniach przy-
sługujących żołnierzom zastępczej
służby wojskowej przymusowo
zatrudnionym w kopalniach węgla,
kamieniołomach, zakładach rud
uranu i batalionach budowlanych
(Dz. U. 2014.1373 – j.t.).

Zaświadczenie organu wojskowego
potwierdzające rodzaj i okres wy-
konywania przymusowego zatrud-
nienia w ramach zastępczej służby
wojskowej oraz orzeczenie organu
orzekającego o zaliczeniu do grupy
inwalidów, wydane na podstawie
orzeczenia wojskowej komisji le-
karskiej.
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VII. Osoby posiadające status wete-
rana poszkodowanego na podsta-
wie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19
sierpnia 2011 roku o weteranach
działań poza granicami państwa
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 i 1726).

Legitymacja weterana poszkodo-
wanego wydana przez:
1. Ministra Obrony Narodowej –
w odniesieniu do żołnierzy,
2. Ministra właściwego do spraw
wewnętrznych – w odniesieniu do
funkcjonariuszy,
3. Szefa Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego – w odniesieniu do
funkcjonariuszy Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego, albo
4. Szefa Agencji Wywiadu – w od-
niesieniu do funkcjonariuszy Agen-
cji Wywiadu.

     Warto  jednak  pamiętać,  aby  skorzystać  z  przysługującej  ulgi  należy
w placówce pocztowej złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków do
korzystania ze zwolnienia i przedstawić dokument potwierdzający
uprawnienie do zwolnienia. Zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.
W przypadku osoby, która ukończyła 75 lat zwolnienie przysługuje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończyła
75 lat. Wówczas uprawnienie do zwolnienia od opłat ustala Poczta Polska
SA na podstawie danych z rejestru PESEL.

UWAGA!!! 
Osoby uprawnione do zwolnienia od opłat abonamentowych, by

uzyskać zwolnienie, zobowiązane są do:

przedstawienia dokumentów potwierdzających uprawnie-
nie do zwolnienia;

przedstawienia oświadczenia o spełnianiu warunków do
korzystania ze zwolnień od  opłat  abonamentowych  (druk 
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   Od dłużników abonamentowych Poczta Polska egzekwuje zaległe
należności, wysyłając najpierw zawiadomienie o zaległościach a w dalszej
kolejności upomnienie. Jeżeli zadłużenie abonamentowe nie zostanie
uregulowane w wyznaczonym terminie, to egzekwowanie zadłużenia
nastąpi przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego w oparciu o prze-
pisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
Co można zrobić w takiej sytuacji? 
       Osoba, której skutecznie doręczono taki tytuł wykonawczy może zgłosić
do organu egzekucyjnego zarzut w sprawie prowadzenia postępowania
egzekucyjnego w terminie  7  dni  od dnia  doręczenia  odpisu  tytułu  wyko-

WAŻNE!!! 
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii lub w przypadku zaprzestania działania

placówek, oświadczenie o spełnianiu warunków do
korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych wraz 

z cyfrowym odwzorowaniem dokumentó potwierdzających
uprawnienie do tych zwolnień (skan dokumentu, czytelne

zdjęcie) może zostać przekazane na dedykowany adres
poczty elektronicznej: rtv.eod@poczta-polska.pl 

Więcej: https://rtv.poczta-polska.pl

Co grozi za nieregularne opłacanie opłat
abonamentowych?

oświadczenia dostępny pod adresem:
http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/a
bonament/2019/wzor-oswiadczenia3.pdf

http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/abonament/2019/wzor-oswiadczenia3.pdf
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nawczego. Jednak należy się liczyć z tym, że w nie każdych okolicznościach
będzie to skuteczne rozwiązanie problemu abonenta-dłużnika, ponieważ
przepis art. 33 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji, bardzo szczegółowo reguluje podstawy
wniesienia zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej.

     Do opłat abonamentowych będzie miał zastosowanie art. 70 § 1
Ordynacji podatkowej, który stanowi, iż zobowiązanie podatkowe przedaw-
nia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
upłynął termin płatności podatku.

Kiedy przedawnia się opłata
abonamentowa?

na elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem platformy
ePUAP2 (wymagany jest kwalifikowany podpis cyfrowy lub profil
zaufany);
osobiście w Kancelarii Biura KRRiT; 
drogą pocztową na adres: Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Departament Mediów Publicznych, Wydział Abonamentu RTV,
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa.

     Zgodnie z przepisami ustawy o opłatach abonamentowych Krajowa
Rada Radiofonii i Telewizji, na wniosek abonenta-dłużnika, może umorzyć
lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych w wyjąt-
kowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy
społeczne lub przypadki losowe. Wniosek o umorzenie lub rozłożenie
na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych można złożyć:

Czy zaległości w płatności opłat
abonamentowych można umarzać 

lub rozkładać na raty?
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Ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (tj. Dz. U.
2020 r. poz. 1689);
Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji  z  dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewi-
zyjnych (Dz.U. 2013 poz.1676);
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 września 2013 r.
w sprawie kontroli wykonywania obowiązków związanych z opłatami abona-
mentowymi (Dz.U. 2013 poz. 1140); 
Art. 70 Ordynacji podatkowej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768, 935, 1428,
1537, 2169, 2491, z 2018 r. poz. 106, 138, 398, 650, 72);
Wyroku Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 15.10. 2015 r. (ISA/GI
596/15); 
Rozporządzenia KRRiT z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wysokości opłat
abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych
oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w
2021r. (Dz. U. 2020 poz. 1328.
Art. 33 Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w ad-
ministracji  (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, 1492.);
https://rtv.poczta-polska.pl
http://www.krrit.gov.pl/

Opracowano na podstawie:

Więcej informacji na temat wniosków o umorzenie lub
rozłożenie na raty zaległości w płatności opłat abonamen-
towych  można  uzyskać  pod  numerem  tel.: 22 597 31 01
(w godzinach 8.15 – 16.15)
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Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
Pl. Kilińskiego 3

Chełmek

punkt czynny:
poniedziałek, wtorek, środa godz. 14.00 - 18.00

czwartek, piątek godz. 08.00 - 12.00

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
ul. Wyspiańskiego 10

Oświęcim

punkt czynny:
poniedzialek - piątek godz. 12.00 - 16.00

Urząd Gminy w Osieku
ul. Główna 125

Osiek

punkt czynny:
poniedziałek, środa, czwartek godz. 08.00 - 12.00

wtorek, piątek godz. 12.30 - 16.30

Zapraszamy do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

prowadzonych przez Stowarzyszenie "DOGMA"

Aby skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej lub obywatelskiej 
oraz mediacji należy wcześniej zapisać się telefonicznie na poradę 

pod nr tel. 502 691 995



    Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”
jest jedną  z wiodących  organizacji pozarządowych, która od 16 lat
realizuje szereg inicjatyw obywatelskich nakierowanych na poszerzenie
świadomości prawnej społeczeństwa oraz dostępu do bezpłatnych
porad prawnych i obywatelskich.  
    Od 2016 roku Stowarzyszenie realizuje zadania wynikające z  ustawy
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.  W  ciągu 4 lat udzie-
lono ponad 30 tys. porad osobom znajdującym się  w kryzysowych
sytuacjach  życiowych,  zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz
niejednokrotnie  pozbawionym  środków  finansowych  na skorzystanie
z profesjonalnej pomocy prawnej na rynku usług prawniczych. Obecnie
w ramach statutowej działalności Stowarzyszenie współpracuje z ponad
60 prawnikami, radcami prawnimi, adwokatami, doradcami obywa-
telskimi oraz mediatorami, specjalizującymi się w różnych dziedzinach
prawa.  
    W roku 2020 pełnimy dyżury w 46 Punktach Nieodpłatnej Pomocy
Prawnej i Obywatelskiej na terenie województwa śląskiego i mało-
polskiego. 
    Wykaz punktów znajduje się na: www.dogma.org.pl 

Masz pytania, wątpliwości?
Obawiasz się o swoje prawa?
Skontaktuj się z nami!
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http://dogma.org.pl/
http://dogma.org.pl/


PUBLIKACJA WYDANA
PRZEZ:

Stowarzyszenie Na Rzecz
Poradnictwa Obywatelskiego
"DOGMA"

40-074 Katowice, ul. Raciborska 48 lok. 2
tel.  32 557 51 83 
tel. 514 797 671

e-mail: stowarzyszeniedogma@gmail.com
www.dogma.org.pl

NIP: 634-25-05-321     REGON: 278130684      KRS: 0000175368

Zadanie jest współfinansowane ze środków dotacji celowych przekazanych 
z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

http://dogma.org.pl/

