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Szanowny Panie Marszałku,
poniżej udzielam odpowiedzi na oświadczenie Pana Wadima Tyszkiewicza, Senatora Rzeczpospolitej
Polskiej złożone podczas 15. posiedzenia Senatu RP w dniu 11 września 2020 r., w sprawie niejasności
związanych z egzekwowaniem zaległych opłat za abonament RTV i kompetencjami Poczty Polskiej S.A.
w tym zakresie, przekazane przez Ministra Infrastruktury przy piśmie z dnia 3 lutego 2021 r., znak
BM 1.054.6.2021.
Odnosząc się do pytania nr 1, wyjaśniam, że Poczta Polska S.A., (dalej także: „Spółka”), jako operator
wyznaczony w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1041, ze zm.), poucza strony w zakresie możliwości odwołania się od
postanowienia wydanego w I instancji, na podstawie art. 34 § 3 w związku z art. 17 § 1a ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, ze zm.).
Odnosząc się do pytania nr 2, informuję, że na podstawie art. 7 ust 1a ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r.
o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1689), dalej także: „ustawa o opłatach
abonamentowych”, operator wyznaczony jest uprawniony do otrzymywania danych z rejestru
Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) na zasadach określonych
w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397, ze zm.).
Na podstawie art. 5 ust. 6 – 7 ustawy o opłatach abonamentowych, w przypadku abonentów, którzy
wyrejestrowali odbiorniki radiofoniczne lub telewizyjne przed rokiem 2005 i nie posiadali zadłużenia oraz
nie toczy się wobec nich postępowanie egzekucyjne w administracji, ich dane osobowe nie
są przetwarzane i zostały trwale usunięte z prowadzonego rejestru.
Odnośnie pytania nr 3, informuję, że Poczta Polska S.A. nie dysponuje zgodami na przetwarzanie
danych osobowych abonentów. Wyjaśniam przy tym, że Poczta Polska S.A. przetwarza dane osobowe
osób zobowiązanych lub zwolnionych z uiszczania opłat abonamentowych, w celu realizacji zadań
operatora wyznaczonego wynikających z ustawy o opłatach abonamentowych. Przetwarzanie danych
osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu
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Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L119
z 04.05.2016, str. 1).
Odnośnie pytania nr 4, informuję, że Spółka realizuje przedmiotowy obowiązek na podstawie ustawy
o opłatach abonamentowych oraz zgodnie z umową z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji (dalej także:
„KRRiT”). Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o opłatach abonamentowych, KRRiT w sytuacjach
wyjątkowych, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, może
umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych, odsetki za zwłokę w ich
uiszczaniu, opłatę, o której mowa w art. 5 ust. 3, oraz odsetki za zwłokę w jej uiszczeniu. Współpraca
z KRRiT, zgodnie z obowiązującą umową, dotyczy inkasowania, ewidencjonowania oraz egzekwowania
należnych opłat abonamentowych.
Odnosząc się do ostatniego pytania nr 5, zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy o opłatach abonamentowych,
uprawnionymi do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązków określonych
w ust. 1 są kierownicy jednostek operatora wyznaczonego. 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. poz. 1140), jednostką Poczty Polskiej S.A. uprawnioną
do przeprowadzania

kontroli

wykonania

obowiązku

rejestracji

odbiorników

radiofonicznych

i telewizyjnych oraz obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej za ich używanie jest Centrum Obsługi
Finansowej Poczty Polskiej S.A.
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