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WICEPREZES RADY M I N I S T R Ó W
MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA N A R O D O W E G O
p r o / , dr hab. Piotr

Gliński

Pan
Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Rzeczniku,

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 29 listopada 2016 r. znak: V.7220.352.2016.BW
w sprawie sposobu realizacji kontroli posiadania odbiornika radiofonicznego lub
telewizyjnego przez pracowników Poczty Polskiej, uprzejmie informuję, że tak jak Pan
Rzecznik słusznie podniósł zgodnie z art. 50 Konstytucji RP nienaruszalność mieszkania to
jedna z podstawowych zasad konstytucyjnych. Zgodnie z art. 50 zapewnia się nienaruszalność
mieszkania, a przeszukanie mieszkania, pomieszczenia lub pojazdu może nastąpić jedynie
w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony.
Ustawa o opłatach abonamentowych z dnia 21 kwietnia 2005 r. (Dz.U.2014.1204.j.t.), w art. 2
mówi, że za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobiera się opłaty
abonamentowe.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy kontrolę wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników
radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej prowadzi
operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe
(Dz.U.2016.1 n.j.t.). Do opłat abonamentowych oraz opłat naliczanych za używanie
niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego zgodnie z art.7 ust. 3 ww.
ustawy, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie
egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym. Uprawnionymi do żądania wykonania
w drodze egzekucji administracyjnej obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych
i telewizyjnych oraz obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej zgodnie z art. 7 pkt 5 ww.
ustawy są kierownicy jednostek operatora wyznaczonego. W przypadku stwierdzenia
używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego kierownik
jednostki operatora wyznaczonego przeprowadzający kontrolę, wyda decyzję, w której
nakazuje rejestrację odbiornika oraz ustala opłatę za używanie niezarejestrowanego
odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego.
Jednakże ww. ustawa nie daje kontrolerom prawa żądania wstępu do pomieszczeń celem
sprawdzenia posiadania w nich urządzeń wymagających rejestracji i opłat. Kontrolowany
podmiot nie jest ustawowo zobligowany do wpuszczenia do mieszkania pracownika Poczty

Polskiej S.A., może jednak okazać pomieszczenie kontrolerom dobrowolnie co zostało
potwierdzone w W>Toku NSA w Warszawie z dnia 19 maja 2016 r.(sygn.akt I I GSK
2925/14).
Ponadto w wyroku WSA w Warszawie z dnia 5 lutego 2014 r. (sygn. akt V I SA/Wa
2107/13),wskazano że Ustawodawca wskazując Pocztę Polską S.A. jako uprawnioną do
przeprowadzenia kontroli obowiązku rejestracji odbiorników nie wyposażył kontrolerów
w ustawowe prawo do żądania dokumentów tożsamości od osób uczestniczących w kontroli
ani oglądania pomieszczeń, w których zlokalizowane są odbiorniki, wbrew woli właściciela
lokalu czy osoby uczestniczącej w kontroli.
W związku z tym to czy dany obywatel wpuści kontrolerów do swojego mieszkania czy nie
celem przeprowadzenia kontroli należy wyłącznie do decyzji osoby kontrolowanej.
Pracownicy Poczty Polskiej S.A. mimo posiadania upoważnienia do wykonywania czynności
kontrolnych określonych w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10
września 2013 r. w sprawie kontroli wykonywania obowiązków związanych z opłatami
abonamentowymi (Dz.U.2013.1140.) nie mają ani uprawnień do przymusowego wejścia do
pomieszczenia, które ma być podmiotem kontroli bez zgody właściciela czy osoby
przebywającej w mieszkaniu.
W chwili obecnej MKiDN nie prowadzi prac mających na celu zmiany uregulowań
dotyczących kontroli wykonywania rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.
W celu zwiększenia poziomu finansowania publicznego mediów publicznych konieczne jest
jednak wprowadzenie zmian obowiązujących przepisów dotyczących abonamentu rtv.
Zmiany te nie mogą jednak naruszać konstytucyjnej nienaruszalności mieszkania.

Z wyrazami

szacunku.
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