W związku z toczącą się debatą publiczną na temat sposobów finansowania
mediów publicznych, biorąc pod uwagę znaczenie publicznej radiofonii i telewizji dla
praw i wolności jednostek, działając 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.), pozwalam sobie zwrócić się do Pana Ministra w niniejszej sprawie.
Jako Rzecznik Praw Obywatelskich podejmowałem liczne działania polegające na
wskazywaniu

wadliwych

legislacyjnie

rozwiązań,

powodujących,

że

funkcjonowanie

w Polsce opłaty abonamentowej nie było i nie jest nadal efektywne. Wyrazem tych działań
był - oczekujący do dnia dzisiejszego na rozpoznanie - wniosek do Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2008 r. o stwierdzenie niezgodności art. 7 ustawy z dnia
21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728 ze zm.) z art. 1,
art. 2 oraz art. 84 w zw. z art. 217 Konstytucji RP (sygn. akt K 24/08). W ostatnim czasie
występowałem również do Prezydenta RP z prośbą o rozważenie zawetowania albo
wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie prewencyjnej kontroli norm ustawy
z dnia 24 czerwca 2009 r. o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych.
Dnia 22 lipca 2009 r. w moim Biurze odbyło się natomiast spotkanie tzw. okrągłego
stołu w sprawie sytuacji mediów publicznych w Polsce.
W kontekście powyższego, pragnę zauważyć, że na podstawie obowiązującej
ustawy o opłatach abonamentowych (art. 7 ust. 2) minister właściwy do spraw łączności
sprawuje nadzór nad wykonywaniem kontroli

obowiązku

rejestracji

odbiorników

radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej.
W związku z tym, zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o wskazanie
działań nadzorczych podjętych w

stosunku

do Poczty Polskiej, jako operatora

2
publicznego,

któremu

ustawodawca powierzył

kontrolnych. Proszę również uprzejmie o

wykonywanie

istotnych

czynności

informację, w jaki sposób z obowiązków

przewidzianych w art. 7 ust. 1 ustawy o opłatach abonamentowych wywiązuje się
operator publiczny. Będę wdzięczny w szczególności za ocenę Pana Ministra odnoszącą
się do prawidłowości i rzetelności sposobu realizacji ustawowych obowiązków nałożonych
w tym zakresie na Pocztę Polską.

