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Rozdział

Tryb otwierania

13

niedoręczalnych

postępowania

listów oraz sposób
z nimi

§ 74. 1. List. którego nie można doręczyć adresatowi
ani też zwrócić nadawcy z powodu braku na kopercie
napisów pozwalających na ustalenie adresata lub nadawcy,
uważa się za list niedoręczalny i przekazuje się go do
placówki pocztowej pełniącej funkcję urzędu niedoręczal
nych przesyłek.
2. Otwarcia listu w celu poszukiwania wewnątrz adresów dokonuje komisja powołana przez kierownika placówki pocztowej pełniącej funkcję urzędu niedoręczalnych
przesyłek pocztowych .
przystąpieniem do wykonywania czynności
w ust. 2 komisja powinna sprawdzić, czy list
odpowiada warunkom wymienionym w ust. 1.

3. Przed

określonych

sób

§ 75 . 1. Otwarcie listu powinno być dokonane w spojak najmniejsze uszkodzenie opakowania .

zapewniający

Poz. 427 i 428

bez czytania korespondencji, badając jedynie nagłówek
i podpis oraz ewentualne notatki adresowe pod korespondencją ·

komisyjne otwarcie listu niedoręczalnego
do ustalenia adresata lub nadawcy i jego
adresu , list po odpowiednim zabezpieczeniu i umieszczeniu
adnotacji na opakowaniu o komisyjnym otwarciu z podaniem
składu komisji kieruje się do doręczenia .

§ 76.

Jeżeli

doprowadziło

Jeżeli otwarcie listu niedoręczalnego nie dodo ustalenia adresów, zwykły list nie zawierający
pieniędzy , dokumentów lub rzeczy mających wartość rynkową przechowuje się przez trzy miesiące, a list polecony nie
zawierający takich rzeczy - przez 15 miesięcy , licząc od dnia
następnego po dniu nadania danego listu . W razie braku
żądania zwrotu listu niedoręczalnego w podanych terminach, jest on komisyjnie niszczony.

§ 77 . 1.

prowadziło

2. Jeżeli list niedoręczalny zawiera pieniądze, dokumenty lub rzeczy mające wartość rynkową, postępuje się
z nimi w sposób określony w § 69 ust. 4 ordynacji pocztowej .

2. Po otwarciu listu komisja sprawdza, czy na wewnę
trznej stronie opakowania nie został umieszczony adres
nadawcy lub adresata .
3. W razie braku adresów na wewnętrznej stronie opakowania listu, komisja dokonuje oględzin papieru listowego

Rozdział

Przepis

14

końcowy

§ 78. Rozporządzenie wchodzi w
dni od dnia ogłoszenia.
Min ister

życie

Łączności :

po

upływie

14

w z. S. Szuder

428
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI

z dnia 2
w sprawie struktury organizacyjnej i

października

szczegółowego

zakresu
cyjnej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 i art. 33 ustawy z dnia 23
listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86, poz. 504
i z 1991 r. Nr 69, poz. 293) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Państwowa Inspekcja Telekomunikacyjna, zwana dalej " PIT', jest organem Ministra Łączności powołanym
do kontroli przewodowych sieci, linii i urządzeń telekomunikacyjnych.
2. PIT jest

działania

PIT

należy:

1) ustalanie przypadków prowadzenia działalności w dziedzinie telekomunikacji bez wymaganego zezwolenia,
2) kontrola urządzeń i systemów telekomunikacyjnych mająca na celu wykrywanie urządzeń i systemów telekomunikacyjnych, w tym kabli i przewodów zakładanych
i używanych bez wymaganego świadectwa homologacji, oraz sprawdzanie ważności świadectw homologacji,

działania Państwowej

Inspekcji Telekomunika-

5) kontrola dopełnienia przez operatorów sieci telekomunikacyjnych obowiązku uiszczenia rocznych opłat za uży
wanie linii, urządzeń lub sieci telekomunikacyjnych,
6) kontrola pracy linii,
nych,
7)

urządzeń

i sieci telekomunikacyj-

sporządzanie i przedkładanie Ministrowi Łączności
sprawozdań i informacji stanowiących jakościową i iloś
ciową analizę pracy poszczególnych sieci telekomunika-

cyjnych,

państwową jednostką budżetową .

§ 2. Do zakresu

1991 r.

8) pobieranie oraz prowadzenie ewidencji rocznych opłat
należnych od podmiotów, które uzyskały zezwolenie na
używanie linii, urządzeń lub sieci telekomunikacyjnych ,
bieżąca analiza terminowego uiszczenia opłat oraz dochodzenie w postępowaniu egzekucyjnym zaległych
opłat.

9)

współdziałanie z Państwową Agencją Radiokomunikacyjną w zakresie ustalenia źródeł i przyczyn zakłóceń

w pracy sieci telekomunikacyjnych,

3) kontrola oznakowania urządzeń i systemów telekomunikacyjnych posiadających świadectwo homologacji,

10) wnioskowanie do Ministra Łączności o cofnięcie świa
dectwa homologacji w razie zmiany parametrów technicznych urządzenia lub systemu telekomunikacyjnego,

4) kontrola operatorów sieci telekomunikacyjnych w zakresie dopełnienia obowiązku uzgodnienia planów
przebudowy lub rozbudowy sieci telekomunikacyjnych,

11) wnioskowanie do Ministra Łączności o cofnięcie ze zwolenia telekomunikacyjnego w przypadkach okreś
lonych wart. 19 ustawy o łączności,
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zadań

12) wykonywanie innych
przepisów.

§ 3. 1. PIT

na podstawie

odrębnych

tworzą :

1)

Główny

Inspektorat PIT,

2)

oddziały

PIT.

2. Główny Inspektor PIT kieruje pracą Głównego Inspektoratu PIT przy pomocy zastępców i dyrektorów departamentów (biur) oraz reprezentuje go na zewnątrz .
3.

Oddział PIT w Krakowie dla województw: krośnieńs
kiego, krakowskiego, nowosądeckiego , przemyskiego,
tarnowskiego i rzeszowskiego,

4)

Oddział PITw Lublinie dla województw: bialskopodlas kiego, chełmskiego , kieleckiego, lubelskiego, radomskiego, tarnobrzeskiego i zamojskiego,

5)

Oddział PIT w Łodzi dla województw: łódzkiego , piotrkowskiego, sieradzkiego i skierniewickiego,

Oddział

Oddział PIT w Poznaniu dla województw : gorzowskiego, kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego , pilskiego, poznańskiego i zielonogórskiego,

7)

rozwiązuje

Oddział

8)

kiego,

2. Zastępców Głównego Inspektora PIT oraz oddziało 
wych inspektorów PIT mianuje i rozwiązuje z nimi stosunek
pracy Główny Inspektor PIT w porozumieniu z Ministrem
skład Głównego

Inspektoratu PIT

wchodzą :

10)

Oddział PIT we Wrocławiu dla województw : jeleniogórskiego, legnickiego, wałbrzyskiego i wrocławskiego .

§ 7. 1. Struktura

wydziały (zespoły),

2.

3) samodzielne stanowiska pracy.

§ 6. 1.
szawa .
2.

Siedzibą Głównego

2)

PIT

mają następujące

siedziby i obszary

Oddział PIT w Gdańsku dla województw : elbląskiego,
bydgoskiego, gdańskiego, toruńskiego i włocławskiego ,

Oddział

PIT jest

PIT w Katowicach dla województw: bielskiego,
katowickiego i opolskiego,

częstochowskiego,

wykonuje

i

administracyjno - gospodarczą oddziałów

Główny

PIT

Inspektorat PIT.

Organizację wewnętrzną , w szczególności strukzakres zadań jednostek i komórek organizacyjnych oraz
tryb pracy PIT, określa regulamin organizacyjny PIT, nadany
przez Głównego Inspektora PIT, a zatwierdzony przez Ministra Łączności.
turę,

§ 9.
od dnia

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

Poj edyncze egzemplarze Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego
w Warszawie :
- w punkcie sprzedaży

Urzędu

można nabywać

za

po

upływie

14 dni

ogłoszenia.

Minister

-

bezwydziałowa.

§ 8.

Oddziały

działania :

1)

oddziałów

Obsługę kadrową , ekonomiczno-finansowo-księgo-

wą, prawną

Inspektoratu PIT jest War-

koszalińs

Oddział PIT w Warszawie dla województw: ciechanowskiego, ostrołęckiego , płockiego , siedleckiego i warszawskiego.

1) departamenty (biura),
2)

PIT w Szczecinie dla województw:
i szczecińskiego ,

słupskiego

.9)

Łączności.

§ 5. W

PIT w Olsztynie dla województw : białostoc 
i suwalskiego,

łomżyńskiego , olsztyńskiego

kiego,

inspektorzy PIT podlegają bezpośrednio
Inspektorowi PIT i kierują pracą oddziałów PIT.

§ 4. 1. Głównego Inspektora PIT mianuje i
z nim stosunek pracy Minister Łączności .

Poz. 428

3)

6)

Oddziałowi

Głównemu

-

Łączności :

J. S/ezak

gotówkę :

Rady Ministrów, al. I Armii Wojska Polskiego 2/4 (tel. 29 -61 -73) -

egzemplarze

bieżące

oraz z lat 1980--1990,

w księgarni sądowej (gmach Sądów, al. Swierczewskiego 127, tel. 20-03-71 w . 377) , w księgarni Wydawnictw Ekonomicznych i Budowlanych, ul. Żurawia
1/3 przy pl. Trzech Krzyży (tel. 21-44-05) - egzemplarze bieżące oraz z roku 1990;

poza

Warszawą

-

egzemplarze

bieżące

oraz z roku 1990:

-

w punktach sprzedaży znajdujących się w urzędach wojewódzkich w: Białej Podlaskiej (ul. Brzeska 41 ), Białymstoku (ul. Mickiewicza 3/5), Bielsku - Białej
(ul. Miczurina 2a), Bydgoszczy (ul. Jagiellońska 3). Kielcach (ul. IX Wieków Kielc 3). Krakowie (ul. Basztowa 22). Krośnie (ul. Bieszczadzka 1), Lesznie Wlkp.
(pl. Kościuszki 4) , Łodzi (ul. Piotrkowska 104), Opolu (ul. Piastowska 14), Piotrkowie Trybunalskim (ul. Sienkiewicza 16a), Płocku (ul. Kolegialna 15).
Przemyślu (ul. Rynek 26) , Radomiu (ul. Żeromskiego 53), Sieradzu (pl. Wojewódzki 3), Skierniewicach (ul. Konstytucji 3 Maja 6), Suwałkach (ul.
Doniewicza 10), Tarnobrzegu (ul. Mickiewicza 7) i Włocławku (ul. 3 Maja 17) ;

-

w punktach sprzedaży znajdujących się w sądach w: Białymstoku (ul. Marii Curie - Skłodowskiej 1), Bielsku - Białej (ul. Cieszyńska 10). Bydgoszczy (ul. Wały
Jagiellońskie 4). Bytomiu (u l. Piekarska 1), Cieszynie (ul. Garncarska 8), Częst ochowie (ul. Dąbrowski ego 23/35), Elblągu (ul. Trybunalska 25) , Gdyni (pl.
Konstytucji 5). Gliwicach (ul. Powstań có w Warszawy 23). Gorzowie Wlkp. (ul. Mieszka 133), Jeleniej Górze (ul. Wojska Polskiego 56). Kaliszu (al. Wolności
13), Katowicach (ul. Andrzeja 16/ 18). Kielcach ( ul. Jana Pawła II 9), Koninie (ul. Energetyka 5) , Koszalinie (ul. Alfreda Lampego 34). Krakowie (ul. Przy
Rondzie 7) , Legnicy (ul. Złotoryjska 29). Lublinie (ul. Krakowskie Przedmieście 76) , Łodzi (pl. Dąbrowskiego 5) , Nowym Sączu (ul. Pijarska 3), Olsztynie (ul.
Dąbrowszczaków 44) , Opolu (pl. Thaelmanna 1), Ostrowie Wielkopolskim (ul. Sądowa 2), Poznaniu (ul. Młyńska 1a). Radomiu (ul. Piłsudskiego 10).
Rzeszowie (pl. Sreniawitów 3) , Słupsku (ul. Szarych Szeregów 13), Szczecinie (ul. Kaszubska 42) , Swidnicy (pl. Grunwaldzki 14), Tarnowie (ul.
Dąbrowskiego 29). Toruniu (ul. Fosa Staromiejska) , Wrocławiu (ul. Sądowa 1) , Zamościu (ul. Akademicka 1). Zielonej Górze (pl. Słowiański 1);

-

w

księgarni

" Interesik" w Krakowie, ul. Krowoderskic h Zuchów 2, w

Egzempłarze bieżące

Reklamacje z powodu

oraz z

księgarni

" Pod

Wojewodą "

we

Wrocławiu ,

łat ubiegłych można nabywać

niedoręczenia

na podstawie nadesłanego zamówienia w
Ministrów, ul. Powsińska 69/71, 00-979 Warszawa P-1 .

pl.

Powstańców
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