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Po analizie treści pisma z dnia 23 października 2014 r. (nr BM-WP.073.11.2014) 

w sprawie problemów związanych z nieograniczonym w czasie obowiązkiem przedstawiania 

przez obywateli dokumentacji potwierdzającej wyrejestrowanie odbiornika radiowo 

-telewizyjnego oraz wypełnianiem przez Pocztę Polską S.A. (dalej: „Poczta P o lska") 

obowiązków wynikających z Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 25 września 2007 r. 

w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych 

(Dz, U. z 2007 r,, Nr 187, poz. 1342 -  dalej: „Rozporządzenie"), z przykrością stwierdzam, 

iż nadesłana odpowiedź nie odnosi się do istoty podniesionego przeze mnie problemu.

Przede wszystkim brakuje w niej wyjaśnienia kwestii zachwiania równowagi pomiędzy 

nakładaniem obowiązków na obywateli oraz na Pocztę Polską. Innymi słowy, do ustalenia 

pozostaje kwestia, dlaczego Poczta Polska obciąża obywateli negatywnymi konsekwencjami 

związanymi z koniecznością nieustającego przechowywania dowodu wyrejestrowania 

odbiornika, a sama nie jest w stanie przedstawić dowodu doręczenia zawiadomienia

0 nadaniu indywidualnego rachunku identyfikacyjnego.

Ponadto, pragnę zauważyć, iż jest mi znana okoliczność utraty mocy przepisów 

Rozporządzenia na skutek wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji 

z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych

1 telewizyjnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1676).

Kwestia, którą próbuję ustalić, dotyczy właściwych przepisów postępowania, jakie mają 

zastosowanie do czynności podejmowanych przez Pocztę Polską polegających
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na powiadomieniu użytkowników o nadaniu indywidualnego rachunku identyfikacyjnego, 

a także na rejestracji odbiorników, zmianie danych dotyczących obowiązku uiszczania 

abonamentu, jak również na wyrejestrowaniu odbiorników w kontekście tego, iż opłata 

abonamentowa ma postać daniny publicznej, a Poczta Polska  w pismach do obywateli

powołuje się na art. 6 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -  Kodeks cywilny 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), zgodnie z którym ciężar udowodnienia faktu spoczywa 

na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 

1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) ponownie 

zwracam się do Pana M inistra z uprzejm ą prośbą o odpowiedź na poruszone przeze mnie 

problemy.

dotyczących przedstawienia dokumentacji potwierdzającej wyrejestrowanie odbiornika
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