
 
 

K O M U N I K A T 
z dnia 17  września 2009 roku 

Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
 

 W imieniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji uprzejmie informuję, że opłaty  
abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych nadal pozostają 
obowiązkiem ustawowym, z którego  nie zwalnia  opłacanie  rachunków  za  korzystanie  
z  telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych.  
 Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu do wyroku z dnia 9 września 2004 roku uznał, iż 
opłata abonamentowa jest przymusowym, bezzwrotnym świadczeniem publicznoprawnym, 
służącym realizacji konstytucyjnych zadań państwa, przeznaczonym na finansowanie misji 
publicznego radia i telewizji.  
 Opłaty abonamentowe pobiera Poczta Polska. W 2010 roku pozostają one na poziomie 
obowiązującym w latach 2007-2009, to jest:      
• za   używanie   odbiornika   radiofonicznego:    

a) 5,30 zł  za jeden miesiąc, 
b) 10,40 zł  za dwa miesiące, 
c) 15,40 zł  za trzy miesiące, 
d) 30,40 zł  za  sześć miesięcy, 
e) 58,20 zł  za rok, 

• za  używanie  odbiornika  telewizyjnego  lub  telewizyjnego i radiofonicznego: 
a) 17,00 zł  za jeden miesiąc, 
b) 33,20 zł  za dwa miesiące, 
c) 49,30 zł  za trzy miesiące, 
d) 97,50 zł  za  sześć miesięcy, 
e) 186,70 zł  za rok. 

 
 Poziom opłaty wniesionej z góry za 2, za 3, za 6 i za 12 miesięcy ujmuje zniżkę 
w wysokości odpowiednio: 2,5%, 3,5%, 4,5% i 8,5%. Wnosząc opłatę z góry za rok 
kalendarzowy płaci się kwotę odpowiadającą 11-tu opłatom miesięcznym. 
       
 Użytkownicy odbiorników, poza osobami ustawowo zwolnionymi od opłat,  zobowiązani są 
do wnoszenia opłaty do 25-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. W 2009 roku 
można wnieść opłaty na poczet 2010 roku.            
 W przypadku opóźnienia w uiszczeniu opłaty abonamentowej naliczane są odsetki 
w wysokości jak dla zaległości podatkowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – 
Ordynacja podatkowa. Zaległości w opłatach abonamentowych podlegają windykacji przez 5 lat. 
Poczta Polska zapowiedziała podjęcie wzmożonych działań mających na celu zarówno 
egzekwowanie zaległych płatności, jak i bieżące wnoszenie opłat przez wszystkich zobowiązanych. 
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