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Ostateczny termin harmonizacji III dyrektywa określa na dzień 31 grudnia 2010 r., 

zobowiązując państwa członkowskie do wprowadzenia w życie, najpóźniej z tą datą 

przepisów krajowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania jej 

celów. Jedynie na zasadzie odstępstwa część państw członkowskich, w tym Polska, była 

uprawniona do przesunięcia terminu wdrożenia dyrektywy do dnia 31 grudnia 2012 r.  

Polska mając na uwadze uwarunkowania krajowego rynku pocztowego skorzystała 

z tej możliwości, dokonując stosownego zgłoszenia Komisji Europejskiej”. 

W związku z powyższym do najważniejszych rozwiązań przyjętych 

w przedmiotowej ustawie, określających zasady funkcjonowania zliberalizowanego rynku 

pocztowego z uwzględnieniem postanowień III dyrektywy należy zniesienie obszaru 

zastrzeżonego dotychczas dla operatora publicznego, to jest dla Poczty Polskiej, 

obejmującego przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych i przesyłek 

reklamowych do 50 g. 

Wprowadzona została nowa definicja usługi pocztowej. W świetle dotychczas 

obowiązujących przepisów usługą pocztową był cały cykl obejmujący wszystkie czynności 

polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek. Natomiast zgodnie 

z przyjętą definicją usługę pocztową może stanowić każda z tych czynności wykonywana 

oddzielnie (z wyjątkiem usługi przemieszczania, która świadczona samodzielnie, będzie 

stanowiła usługę przewozową). 

W myśl przyjętych rozwiązań uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej 

uzyskiwane będą na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego 

przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (tym samym zniesiony został 

dotychczasowy obowiązek uzyskiwania zezwolenia na usługi związane z przesyłkami 

z korespondencją do 2 000 g i przesyłek dla osób ociemniałych). Bez stosownego wpisu 

do rejestru, podobnie jak dotychczas, będzie mogła być wykonywana działalność polegająca 

na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu druków bezadresowych, 

działalność agenta pocztowego, a także, co jest nowym rozwiązaniem, działalność 

podwykonawcy wykonywana w imieniu operatora pocztowego na podstawie umowy zawartej 

w formie pisemnej. 

Przedmiotowa ustawa gwarantuje dostępność usług powszechnych poprzez 

określenie operatora wyznaczonego do świadczenia takich usług w obrocie krajowym 

i zagranicznym w drodze decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, podjętej 

po przeprowadzeniu postępowania konkursowego. Operator wyznaczony będzie wybierany 
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na 10 lat. Pierwszym operatorem wyznaczonym do świadczenia usług powszechnych będzie 

na mocy ustawy na okres 3 lat Poczta Polska S.A.  

Przyjęty mechanizm ma zapewnić dostępność i bezpieczeństwo świadczenia usług, 

które nie mogłyby być zagwarantowane wyłącznie poprzez działanie praw rynkowych. 

Ustawa określa zakres usług powszechnych i sposób ich świadczenia. 

Istotną regulacją ustawy – Prawo pocztowe jest przyjęcie metody finansowania 

kosztu netto wynikającego z obowiązku świadczenia usługi pocztowej nałożonego 

na operatora wyznaczonego.  

W myśl przepisów ustawy koszt netto będzie finansowany z udziałów w dopłacie 

operatorów pocztowych świadczących usługi powszechne lub wchodzące w zakres usług 

powszechnych od osiąganych przychodów z tych usług, jeżeli przekroczą one poziom 1 mln 

zł w skali roku obrotowego.  

Ponadto jeżeli suma udziałów w dopłacie operatorów pocztowych będzie 

niewystarczająca do sfinansowania kosztu netto, może on zostać uzupełniająco sfinansowany 

z budżetu państwa. Warunkiem uruchomienia finansowania kosztu netto będzie wystąpienie 

straty na usługach powszechnych, a kwota finansowania nie będzie mogła przekroczyć 

poziomu tej straty. 

Przedmiotowa ustawa ma także na celu wzmocnienie ochrony konsumentów 

poprzez: 

- wprowadzenie przejrzystych, prostych i niekosztownych procedur reklamacyjnych 

z tytułu utraty, ubytku zawartości lub uszkodzenia przesyłki pocztowej, 

- wprowadzenie odpowiedzialności operatorów pocztowych uprawnionych 

do doręczania pism sądowych, decyzji administracyjnych i doręczanych w trybie ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa za nieprawidłowe lub niezgodne 

z terminem doręczenie tego rodzaju przesyłki, 

- rozszerzenie dotychczasowej odpowiedzialności operatora wyznaczonego z tytułu 

świadczenia usług powszechnych na przypadki spowodowane winą umyślną operatora 

lub jego rażącym niedbalstwem, a także wprowadzenie odpowiedzialności z tytułu 

opóźnionego doręczenia rejestrowanych przesyłek listowych najszybszej kategorii 

(priorytetowych), 

- wprowadzenie możliwości nałożenia kary na operatora wyznaczonego z tytułu 

niezachowania obowiązujących wskaźników czasu przebiegu przesyłek nadawanych 

w ramach usług powszechnych, 
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- rozszerzenie uprawnień regulacyjnych Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

stosownie do potrzeb rynku pocztowego funkcjonującego w warunkach konkurencyjnych. 

III dyrektywa zaleca również utworzenie niezależnego organu regulacyjnego dla 

rynku pocztowego i wyposażenie go w odpowiednie instrumenty do działania dla realizacji 

określonych zadań. W tym zakresie ustawa statuuje Urząd Komunikacji Elektronicznej, który 

otrzymuje szereg nowych praw i obowiązków jako regulator rynku pocztowego. 

Przedmiotowa ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2013 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 27. posiedzeniu w dniu 23 listopada 2012 r. 

w oparciu o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 801).  

Pierwsze czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu plenarnym Sejmu w dniu 

24 października 2012 r. 

Następnie projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji Infrastruktury 

oraz podkomisji nadzwyczajnej powołanej do rozparzenia rządowego projektu ustawy – 

Prawo pocztowe.  

Efekt tych prac został zawarty w sprawozdaniu wymienionej Komisji (druk nr 890). 

W trakcie drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 21 listopada 2012 r. 

zostało zgłoszonych 19 poprawek. 

W związku z powyższym projekt został ponownie skierowany do Komisji 

Infrastruktury w celu ich rozpatrzenia (dodatkowe sprawozdanie druk sejmowy nr 890-A). 

Poprawki (5) przyjęte podczas trzeciego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 

23 listopada 2012 r. usuwały między innymi niezgodność art. 108 ust. 2 oraz art. 113 ust. 3 

i 4 z prawem Unii Europejskiej (niezgodność powstała w wyniku modyfikacji tych przepisów 

podczas prac nad projektem ustawy). 

 

III. Uwagi ogólne 

W myśl art. 192 ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Przedmiotowa 

ustawa będzie procedowana na 23. posiedzeniu Senatu w dniach 12-14 grudnia br. 

W przypadku wniesienia ewentualnych poprawek, ustawa będzie musiała powrócić do Sejmu. 

Ponadto nie można zapominać o konstytucyjnie określonym o 21 dniowym terminie, jaki 

przysługuje Prezydentowi RP na jej podpisanie.  
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W związku z powyższym nie można wykluczyć, że przedmiotowa ustawa wejdzie 

w życie bez zachowania minimalnej vacatio legis, co może rodzić wątpliwość, co do jej 

zgodności, w tym zakresie, z konstytucyjną zasadą demokratycznego państwa prawa.  

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, akty normatywne, zawierające przepisy 

powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych powinny wchodzić w życie 

po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin 

dłuższy. W uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie 

krótszym iż 14 dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia 

w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją 

na przeszkodzie dniem wejścia w życie ustawy może być dzień ogłoszenia tego aktu 

w dzienniku urzędowym.  

Przedmiotowa ustawa nakłada różne obowiązki na jej adresatów i w związku z tym 

może spotkać się z zarzutem braku odpowiedniej vacatio legis niezbędnej do tego, aby jej 

odbiorcy mogli poznać i przygotować się do stosowania zawartych w niej regulacji. 

Ustawodawca powinien określić taki moment wejścia w życie ustawy, aby 

nie naruszyć jednej z podstawowych wartości,  jaką jest zasada zaufania obywateli 

do państwa i stanowionego przez nie prawa. Przestrzeganie tego zalecenia może często 

kolidować z dążeniem ustawodawcy do osiągnięcia jakichś celów doraźnych. Nie można 

jednak zapominać, że ustawodawcę wiąże konstytucyjna zasada państwa prawnego. 

 

IV. Uwagi szczegółowe 

1) Wiele artykułów przedmiotowej ustawy zawiera odesłanie do „odrębnych 

przepisów” oraz przepisów określonych przedmiotowo. Należy zauważyć, że formułowanie 

odesłań do przepisów określonych przedmiotowo dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku 

określonym w § 156 ust. 4 Zasad techniki prawodawczej tj. jeżeli daną instytucję prawną 

reguluje się całościowo, a wyczerpujące wymienienie przepisów prawnych, do których się 

odsyła, nie jest możliwe, można wyjątkowo odesłać do przepisów określonych 

przedmiotowo, o ile przepisy te dadzą się w sposób niewątpliwy wydzielić spośród innych. 

W przepisach prawa należy unikać posługiwania się wyrażeniem „określają przepisy 

odrębne” ponieważ jest to niewłaściwa metoda konstruowania odesłań. Metoda ta nie 

informuje bowiem precyzyjnie adresata aktu, które normy ma w danej sytuacji zastosować. 
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Ponadto zgodnie z dobrymi praktykami legislacyjnymi niedopuszczalne jest 

stosowanie formuł „określają odrębne przepisy” oraz „określają przepisy o …” w przypadku, 

gdy istnieje możliwość wyczerpującego wskazania przepisów, a co najmniej tytułów aktów, 

do których następuje odesłanie. 

W związku z powyższym należy rozważyć możliwość doprecyzowania określonych 

poniżej przepisów poprzez wskazanie konkretnych aktów prawnych, do których powinno 

nastąpić odesłanie. 

Wprowadzenia zmiany w tym zakresie wymaga: art. 2 ust. 2 pkt 2, art. 16 ust. 1 

pkt 5, art. 27 ust. 1, art. 42, art. 81, art. 82 ust. 1 oraz część wspólna, art. 134 pkt 5 i art. 147 

pkt 5. 

 

2) W art. 3 w pkt 11 ustawodawca zawarł definicję pojęcia „nadawca masowy”. 

Zgodnie z § 150 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej, jeśli dane określenie ma być używane 

w jednym znaczeniu w obrębie całej ustawy lub innego aktu normatywnego albo całej 

jednostki systematyzacyjnej danego aktu, jego definicję zamieszcza się odpowiednio 

w przepisach ogólnych tego aktu albo w przepisach ogólnych danej jednostki 

systematyzacyjnej.  

W myśl tej zasady definicja „nadawcy masowego” została zamieszczona w 

Rozdziale 1 – Przepisy ogólne. Ustawodawca sformułował tę definicję, ale oprócz jednego 

przepisu tj. art. 45 ust. 2 ustawa nie zawiera regulacji dotyczących nadawcy masowego ani 

nie posługuje się tym pojęciem.  

W związku z powyższym pojawia się pytanie o ratio legis formułowania definicji 

pojęcia, którym ustawa praktycznie się nie posługuje. 

 

3) Szereg przepisów przedmiotowej ustawy określa wzajemną relację między 

przepisami poprzez stosowanie wyrażenia „z zastrzeżeniem”. Metoda ta nie jest właściwa. 

Zgodnie z zasadami dobrych praktyk legislacyjnych, jeżeli istnieje konieczność 

sformułowania „zastrzeżenia” wyłącznie w celu poinformowania adresata, że w innym 

przepisie sformułowano wyjątek od normy, używa się wyrażenia „z wyjątkiem”. Natomiast 

jeżeli istnieje konieczność sformułowania „zastrzeżenia” wyłącznie w celu poinformowania 

adresata, że w innym przepisie sformułowano uszczegółowienie normy, używa się wyrażenia 

„ z uwzględnieniem”.  
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W związku z powyższym należy wprowadzić poprawki mające na celu 

uwzględnienie tej praktyki. 

Propozycja poprawek: 

1) w art. 21 w ust. 1, w art. 22 w ust. 1 i w art. 24 w ust. 1 wyrazy „z zastrzeżeniem” 

zastępuje się wyrazami „z uwzględnieniem”; 

2) w art. 48 wyrazy „z zastrzeżeniem” zastępuje się wyrazami „z wyjątkiem”; 

 

4) W art. 32 ust. 2 ustawodawca odsyła do ogólnie ujętych przepisów prawa celnego 

(w przypadku przesyłki pocztowej zawierającej towary niewspólnotowe w rozumieniu 

przepisów prawa celnego, zwrot do nadawcy, o którym mowa w ust. 1, wymaga dopełnienia 

formalności celnych).  

Analogiczna sytuacja występuje w art. 128 ust. 4 w odniesieniu do odesłania 

do przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

Natomiast zgodnie z § 156 ust. 3 Zasad Techniki Prawodawczej jeżeli odesłanie 

służy przede wszystkim zapewnieniu spójności regulowanych w tym akcie instytucji 

prawnych, w przepisie odsyłającym jednoznacznie wskazuje się przepis lub przepisy prawne 

do których się odsyła. Podstawowym wymaganiem, które muszą spełniać odesłania jest 

możliwie największa precyzja.  

W związku z powyższym w tych przypadkach proponuje się odpowiednio odesłanie 

do przepisów ustawy – Prawo celne do przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Propozycja poprawek: 

1) w art. 32 w ust. 2 wyrazy „prawa celnego” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 

19  marca 2004 r. – Prawo celne (Dz .U. Nr 68, poz. 622 z późn. zm.); 

2) w art. 128 w ust. 4 wyrazy „o postępowaniu egzekucyjnym w administracji” zastępuje 

się wyrazami „ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 i 1166);  

 

5) W myśl art. 37 ust. 3 przepisy ust. 2 tego artykułu nie naruszają innych ustaw 

dotyczących sposobu, zasad i trybu doręczeń.  

Zgodnie z dobrymi praktykami legislacyjnymi w przypadku nowych ustaw (a taką 

jest Prawo pocztowe) nie należy zamieszczać przepisów zawierających formułę 

„nie narusza”. Przepisy określające wzajemne relacje pomiędzy ustawami w zakresie 
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nienaruszania innych ustaw przez daną ustawę można pozostawiać wyłącznie w przypadku 

ustaw obowiązujących, należy jednak dążyć do eliminacji takich przepisów z systemu prawa. 

Ponadto zgodnie z § 11 Zasad techniki prawodawczej w ustawie nie zamieszcza się 

wypowiedzi, które nie służą wyrażaniu norm prawnych, a w szczególności apeli, postulatów, 

zaleceń, upomnień oraz uzasadnień formułowanych norm. Z uzasadnienia do Zasad techniki 

prawodawczej wynika, że „ … tekst prawny powinien zawierać wszystkie te, ale zarazem 

jedynie te wypowiedzi, które służą wyrażeniu norm postępowania (…) lub dokonaniu aktów 

konwencjonalnych (…). Z tego punktu widzenia wadliwe jest zamieszczanie w tekście 

prawnym jakichkolwiek wypowiedzi, które służą innemu celowi np. uzasadnieniu 

wprowadzenia danych norm, zachęceniu do ich realizowania, upomnieniu, że dane normy 

powinny być przestrzegane”.  

Przytoczony przepis nie zawiera treści normatywnych, a także jest niezasadny 

zgodnie z dobrymi praktykami legislacyjnymi i w związku z tym jest zbędny. 

Propozycja poprawki: 

- w art. 37 skreśla się ust. 3; 

 

6) Art. 51. Ustawodawca odnosząc się do przepisów wydawanych przez 

upoważnione w ustawie podmioty zamiennie posługuje się pojęciem „przepisy wykonawcze 

wydane na podstawie” lub „przepisy wydane na podstawie”. Jest oczywistym, że przepisy 

wydane na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie są przepisami wykonawczymi.  

Ponadto zgodnie z § 10 Zasad techniki prawodawczej do oznaczania jednakowych 

pojęć używa się jednakowych określeń, a różnych pojęć nie oznacza się tymi samymi 

określeniami.  

W związku z powyższym należy wprowadzić poprawki mające na celu usunięcie 

w poszczególnych artykułach wyrazu „wykonawczych” a tym samym ujednolicenie 

terminologii, jaką w tym zakresie posługuje się ustawa. 

Propozycja poprawek: 

- w art. 51 w ust. 1 w pkt 2 i 3, w art. 120 w części wspólnej i w art. 122 w ust. 2 w pkt 1 

w lit. b skreśla się wyraz „wykonawczych”; 

 

7) W art. 68 w ust. 2 i 4 oraz w art. 69 ustawodawca posługuje się pojęciem „decyzja 

w sprawie dostępu”.  
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W myśl art. art. 68 ust. 2 w przypadku niepodjęcia negocjacji między innymi 

w sprawie umowy o dostęp, operator zainteresowany zawarciem umowy o dostęp może 

zwrócić się do Prezesa UKE z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie dostępu.  

W art. 66 w ust. 3 ustawodawca wprowadził skrót wyrażenia „umowa o dostęp 

do elementów infrastruktury pocztowej”, która zwana jest dalej „umową o dostęp”. 

W związku z powyższym można wnioskować, że posługując się pojęciem „decyzja 

w sprawie dostępu” ustawodawca zastosował skrót myślowy w odniesieniu do „decyzji 

w sprawie dostępu do elementów infrastruktury pocztowej”. 

W związku z powyższym, w celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości 

interpretacyjnych należy wprowadzić skrót pojęcia „decyzja w sprawie dostępu do elementów 

infrastruktury pocztowej”. 

Propozycja poprawki: 

- w art. 68 w ust. 4 po wyrazie „dostępu” dodaje się wyrazy „do elementów infrastruktury 

pocztowej, zwanej dalej „decyzją w sprawie dostępu”; 

 

8) W szeregu przepisów ustawodawca posługuje się pojęciami: „koszty zapewnienia 

dostępu do elementów infrastruktury pocztowej”, „regulamin dostępu do elementów 

infrastruktury pocztowej” oraz „cennik dostępu do elementów infrastruktury pocztowej”.  

Natomiast zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 lit. b Prezes UKE podejmuje decyzję 

w sprawie dostępu, biorąc pod uwagę zapewnienie niedyskryminacyjnych warunków 

dostępu. Ustawodawca nie posługuje się samoistnym pojęciem „dostęp”.  

W związku z powyższym wydaje się, że należy doprecyzować, że chodzi 

zapewnienie niedyskryminacyjnych warunków dostępu do elementów infrastruktury 

pocztowej.  

Ponadto w art. 167 pkt 1 lit. b (Prawo telekomunikacyjne) w ramach przedstawienia 

Komisji Europejskiej informacji z zakresu poczty należy dostarczać informacje dotyczące 

warunków dostępu.  

W związku z powyższym należy wyjaśnić czy w tym przypadku chodzi również 

o informacje dotyczące warunków dostępu do elementów infrastruktury pocztowej 

i ewentualnie doprecyzować wskazany przepis. 

Propozycja poprawek: 

1) w art. 69 w ust. 1 w pkt 2 w lit. b po wyrazie „dostępu” dodaje się wyrazy 

„do elementów infrastruktury pocztowej”; 
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2) w art. 167 w pkt 1 w lit. b po wyrazie „dostępu” dodaje się wyrazy „do elementów 

infrastruktury pocztowej”; 

 

9) Zgodnie z art. 72 ust. 3 pkt 3 minister właściwy do spraw łączności określi 

w drodze rozporządzenia tryb postępowania konkursowego, które ma na celu wyłonienie 

operatora wyznaczonego spośród operatorów pocztowych. Z załączonego do projektu ustawy 

projektu rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji w sprawie konkursu na operatora 

pocztowego wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych wynika, że 

do przeprowadzenia konkursu Prezes UKE powołuje komisję konkursową. 

Zgodnie z § 115 Zasad techniki prawodawczej w rozporządzeniu zamieszcza się 

tylko przepisy regulujące sprawy przekazane do unormowania w przepisie upoważniającym 

(upoważnieniu ustawowym). Z komentarza do Zasad techniki prawodawczej wynika, że 

„rozporządzenie, jako akt niesamoistny (bo z upoważnienia ustawy służący wykonaniu jej 

postanowień) może normować jedynie te sprawy, które zostały mu przekazane do 

unormowania w przepisie upoważniającym. Rozporządzenie nie może wychodzić poza zakres 

spraw określonych w tzw. upoważnieniu, nawet wtedy gdyby służyło to wykonaniu ustawy 

i było uzasadnione względami słuszności, celowości gospodarczej czy społecznej, a także 

potrzebą wyeliminowania skutków wadliwej ustawy.  Stanowisko takie wielokrotnie 

potwierdzał w swych orzeczeniach Trybunał Konstytucyjny ( … ).  Dodać należy, że przepis 

upoważniający do wydania rozporządzenia, jak każdy przepis udzielający kompetencji 

prawodawczej, podlega wykładni dosłownej. Zgodnie z zasadami państwa prawa 

i utrwalonym już orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, treść przepisów 

upoważniających nie może być korygowana przez zabiegi wykładni rozszerzającej czy 

zwężającej”.  

W związku z powyższym wydaje się koniecznym przynajmniej rozszerzenie zakresu 

przedmiotowego upoważnienia zawartego w art. 72 ust. 3 pkt 3 o sposób wyłaniania oraz tryb 

pracy komisji konkursowej. 

Propozycja poprawki: 

- w art. 72 w ust. 3 w pkt 3 po wyrazach „tryb postępowania konkursowego,” dodaje się 

wyrazy „sposób wyłaniania oraz tryb pracy komisji konkursowej,”; 
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10) W myśl art. 96 stałe polubowne sądy konsumenckie przy Prezesie UKE działają 

na zasadach określonych w art. 110 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 

telekomunikacyjne.  

Zgodnie z § 11 Zasad techniki prawodawczej w ustawie nie zamieszcza się 

wypowiedzi, które nie służą wyrażaniu norm prawnych, a w szczególności apeli, postulatów, 

zaleceń, upomnień oraz uzasadnień formułowanych norm. 

Przytoczony przepis nie zawiera treści normatywnych i jedynie ma charakter 

informacyjny. W związku z powyższym wydaje się zasadnym usunięcie tego przepisu 

z przedmiotowej ustawy. 

Propozycja poprawki: 

- skreśla się art. 96; 

 

11) Zgodnie z art. 97 ust. 2 celem rachunkowości regulacyjnej, prowadzonej 

zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa UKE instrukcją rachunkowości regulacyjnej jest 

prowadzenie wyodrębnionej ewidencji umożliwiającej przypisanie przychodów i kosztów 

operatora wyznaczonego do poszczególnych usług powszechnych oraz do usług 

wchodzących w zakres usług powszechnych, pozostałych usług pocztowych i pozostałej 

działalności gospodarczej, a także do czynności przyjmowania, sortowania, przemieszczania i 

doręczania przesyłek pocztowych.  

Natomiast w myśl ust. 3 tego artykułu rachunkowość regulacyjną prowadzi się na 

podstawie konsekwentnie stosowanych i obiektywnie uzasadnionych zasad rachunku 

kosztów i przychodów w sposób umożliwiający identyfikację przepływów transferów 

wewnętrznych w zakresie, o którym mowa w ust. 2. 

Z literalnego brzmienia art. 97 ust. 2 wynika, że rachunkowość regulacyjna jest 

prowadzona zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa UKE instrukcją rachunkowości 

regulacyjnej, ale ust. 3 tego artykułu wskazuje, że tego rodzaju działalność jest prowadzona 

na podstawie rachunku kosztów i przychodów w sposób umożliwiający identyfikację 

przepływów transferów wewnętrznych. 

W związku z powyższym nasuwa się pytanie dotyczące relacji między wskazanymi 

ustępami art. 97, a tym samym udzielnie odpowiedzi na pytanie, na jakich właściwie 

zasadach jest prowadzona rachunkowość regulacyjna oraz w jakim celu ustawodawca 

wprowadził powyższe rozróżnienie. 
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Ponadto wydaje się, że ust. 3 art. 97 ma charakter zalecenia odnośnie do sposobu 

prowadzenia rachunkowości regulacyjnej i jako taki wydaje się być zbędny. Określa sposób 

w jaki ma być prowadzona rachunkowość regulacyjna tj. w oparciu o rachunek kosztów i 

przychodów.  

Natomiast to czy rachunkowość regulacyjna będzie prowadzona w sposób 

konsekwentny, czyli stały będzie podlegało ocenie dokonywanej podczas ewentualnej 

kontroli działalności prowadzonej przez operatora wyznaczonego w tym zakresie. 

Ponadto podkreślanie, że rachunkowość regulacyjną prowadzi się na podstawie 

konsekwentnie stosowanych i obiektywnie uzasadnionych zasad jest zbędne. 

 

Propozycja poprawki: 

Wariant I 

- w art. 97 w ust. 3 skreśla się wyrazy „konsekwentnie stosowanych i obiektywnie 

uzasadnionych zasad”; 

Wariant II 

- w art. 97 skreśla się ust. 3; 

 

12) W art. 101, a także w innych przepisach ustawy ustawodawca posługuje się 

pojęciem „niezależny biegły rewident”.  

Należy zauważyć, że w systemie prawa nie występuje pojęcie „niezależny biegły 

rewident”.  

W myśl art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich 

samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz 

o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 z późn., zm.) biegły rewident, wykonując 

czynności rewizji finansowej, jest obowiązany do przestrzegania zasad etyki zawodowej 

biegłych rewidentów, w tym w szczególności uczciwości, obiektywizmu, zawodowych 

kompetencji i należytej staranności oraz zachowania tajemnicy.  

Ponadto zgodnie z ust. 5 biegły rewident oraz podmiot uprawniony do badania 

sprawozdań finansowych są obowiązani do zamieszczenia w dokumentacji rewizyjnej 

oświadczeń w sprawie bezstronności i niezależności, a w przypadku wystąpienia zagrożeń, 

do udokumentowania wszelkich zagrożeń utraty niezależności oraz czynności zastosowanych 

w celu ograniczenia tych zagrożeń. 
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W związku z powyższym zbędnym jest wskazywanie, że określone czynności 

ma wykonać niezależny biegły rewident.  

Propozycja poprawek: 

1) w art. 98 w ust. 2 wyrazy „niezależnych biegłych rewidentów lub ekspertów” zastępuję 

się wyrazami „biegłego rewidenta lub niezależnego eksperta”; 

2) w art. 101: 

a) w ust. 2 wyrazy „niezależnych biegłych rewidentów lub ekspertów” zastępuję się 

wyrazami „biegłego rewidenta lub niezależnego eksperta”;, 

b) w ust. 3 skreśla się wyrazy „niezależnego od operatora wyznaczonego”, 

c) w ust. 4 wyrazy „Niezależnego biegłego” zastępuję się wyrazem „Biegłego”;  

w art. 101 w ust. 1, 

d) w ust. 5 skreśla się wyraz „niezależnego”; 

3) w art. 102 skreśla się wyrazy „niezależnego biegłego rewidenta”; 

4) w art. 107 w ust. 3 wyrazy „niezależnych biegłych rewidentów lub ekspertów” 

zastępuję się wyrazami „biegłego rewidenta lub niezależnego eksperta”; 

5) w art. 112 w ust. 1 w pkt 2 i w ust. 3 skreśla się wyraz „niezależnego”; 

6) w art. 179 w ust. 4 w pkt 1 skreśla się wyraz „niezależnego”; 

 

13) Rozdział 10 ustawy jest zatytułowany ”Kalkulacja koszty netto i finansowanie obowiązku 

świadczenia usług powszechnych” . Natomiast w art. 106 w ust. 1 ustawodawca posługuje się 

pojęciem „całkowity koszt netto obowiązku świadczenia usług powszechnych (a także 

wprowadza skrót tego wyrażenia). W związku z powyższym wydaje się zasadnym 

wyjaśnienie tej rozbieżności terminologicznej oraz wprowadzenie ewentualnej poprawki. 

Ponadto skoro w art. 106 ust. 1 został wprowadzony skrót wskazanego pojęcia, to 

ustawodawca powinien konsekwentnie się tym skrótem się posługiwać w pozostałych 

częściach ustawy.  

Uwzględniając powyższe w art. 106 w ust. 2 należy usunąć zbędne wyrazy. 

Propozycja poprawki: 

- w art. 106 w ust. 2 skreśla się użyte po raz pierwszy wyrazy „obowiązku świadczenia 

usług powszechnych”; 

14) W art. 132 wprowadza zmiany w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego. W pkt 2 tego artykułu (art. 44 § 1 pkt 1) wskazano, że 

operator pocztowy przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej. 
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Z uwagi na to, że Kodeks postępowania administracyjnego posługuje się literowym, 

a nie cyfrowym oznaczeniem stosowanych w nim terminów, należy wprowadzić poprawkę 

w celu zapewnienia jednolitej terminologii, jaką posługuje się ustawa w tym zakresie. 

Propozycja poprawki:  

- w art. 132 w pkt 2, w art. 44 w § 1 w pkt 1 wyraz „14” zastępuje się wyrazem, 

„czternastu”; 

 

15) Poprawki o charakterze językowym: 

- w art. 110 w ust. 1 wyraz „poinformować” zastępuje się wyrazem „informować”; 

- w art. 126 w ust. 6 wyraz „podlegają” zastępuje się wyrazem „podlega”; 
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