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Odpowiadając na Pana pismo opatrzone datą 7 listopada 2016 r. znak: V.7220.352.2016 BW
w sprawie uprawnień pracowników

Poczty Polskiej S.A. do dokonywania czynności kontrolnych,

przedstawiam następujące wyjaśnienia.
Obowiązek zarejestrowania odbiorników telewizyjnych i radiowych oraz uiszczenia za nie opłaty
wynika z ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2014 r. poz- 1204, z póżn.
zm.)- Zgodnie z art. 2 ust, 4 tej ustawy opłatę abonamentową uiszcza się za każdy odbiornik - z wyjątkiem
przypadków określonych w art. 2 ust. 5, zgodnie z którym niezależnie od liczby odbiorników radiofonicznych
i telewizyjnych używanych m in. przez osoby fizyczne w tym samym gospodarstwie domowym
lub samochodzie stanowiącym ich własność uiszcza się tylko jedną opłatę abonamentową. Obowiązek
uiszczania

opłat

abonamentowych

dotyczy

zarówno

osób

fizycznych

posiadających

odbiorniki

w gospodarstwach domowych jak i przedsiębiorców.
Zgodnie z art, 50 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia się nienaruszalność mieszkania
a przeszukanie mieszkania, pomieszczenia lub pojazdu może nastąpić jedynie w przypadkach określonych
w ustawie i w sposób w niej określony. Powyższe może stanowić przyczynę braku możliwości
przeprowadzenia kontroli wykonania obowiązku rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego
przez jego użytkownika w mieszkaniu prywatnym, do którego odmówi wstępu kontrolerom z Poczty Polskiej
S.A Przepisy ustawy o opłatach abonamentowych nie regulują kwestii sposobu przeprowadzenia kontroli
wykonania

obowiązku

rejestracji

odbiorników

radiofonicznych

i telewizyjnych

Zgodnie

natomiast

z art. 7 ust. 1 ustawy o opłatach abonamentowych kontrolę wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników
radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej prowadzi operator
wyznaczony

w rozumieniu

ustawy

z dnia

23 listopada

2012

r.

-

Prawo

pocztowe. Zgodnie

z § 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 września 2013 r. w sprawie kontroli
wykonywania obowiązków związanych z opłatami abonamentowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 1140) jednostką
Poczty Polskiej S.A. uprawnioną do przeprowadzania na terenie kraju kontroli wykonywania obowiązku
rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej
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za ich używanie jest Centrum Obsługi Finansowej. Zgodnie z § 4 tego rozporządzenia Kierownik Centrum
Obsługi Finansowej upoważnia pracownika tej jednostki do wykonywania czynności kontrolnych na rok
z możliwością przedłużenia na kolejne lata i wydaje druk upoważnienia do wykonywania czynności
kontrolnych. Wskazać należy, iż to nie listonosz a jedynie pracownicy Centrum Obsługi Finansowej Poczty
Polskiej S.A. posiadający ww. upoważnienie są uprawnieni do przeprowadzenia kontroli wykonania
obowiązku rejestracji odbiorników RTV.
Biorąc pod uwagę powyższe pragnę podkreślić, iż dopuszczalne jest przeprowadzenie kontroli
w lokalu mieszkalnym za zgodą jego właściciela. W sytuacji stwierdzenia podczas takiej kontroli używania
niezarejestrowanego odbiornika telewizyjnego lub radiofonicznego umocowanie w przepisach prawa
znajdzie

wydanie

decyzji

nakazującej

rejestrację

odbiornika

i

ustalającej

opłatę

za

używanie

niezarejestrowanego odbiornika, o której mowa w art. 7 ust. 6 ustawy o opłatach abonamentowych.
Minister właściwy do spraw łączności, którym obecnie jest Minister Infrastruktury i Budownictwa,
sprawuje nadzór nad wykonywaniem kontroli obowiązku rejestracji odbiorników RTV oraz obowiązku
pobierania opłaty abonamentowej. Zgodnie z art. 7 ust. 6 i 7 tej ustawy Minister Infrastruktury i Budownictwa
rozpatruje jako organ II instancji odwołania od decyzji wydanych przez Kierownika Centrum Obsługi
Finansowej Poczty Polskiej S.A. w przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanych odbiorników RTV.
Na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 to Poczta Polska S.A. jako wyznaczony operator pocztowy
prowadzi kontrolę wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników RTV oraz obowiązku uiszczania opłaty
abonamentowej działając przy tym w granicach obowiązujących przepisów prawa.
Ewentualna

zmiana

przepisów

ustawy

o opłatach

abonamentowych

w

kwestii

sposobu

przeprowadzania kontroli oraz uprawnień pracowników Poczty Polskiej S.A. do dokonania czynności
kontrolnych w mieszkaniu abonenta pozostaje w gestii Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na mocy
art, 14 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2016 r. poz.
543, z póżn. zm.) dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obejmuje kwestie związane z polityką
audiowizualną, w szczególności w zakresie prasy, radia, telewizji i kinematografii.
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