
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. 

 

o zmianie ustawy – Prawo pocztowe 

 

(druk 487) 

 

 

U S T A W A   z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 

1250, 1823 i 1948) 

Art. 27. 

1. Operator pocztowy, który nie pobrał opłaty za usługę pocztową ustawowo zwolnioną od 

opłaty za jej świadczenie otrzymuje z budżetu państwa, na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach, dotację przedmiotową do świadczonej usługi pocztowej. 

2. Jednostkowa stawka dotacji nie może być wyższa niż ustalona w obowiązującym cenniku 

usług powszechnych, o którym mowa w art. 57, opłata za usługę pocztową dla przesyłki 

pocztowej niebędącej przesyłką najszybszej kategorii, tego samego rodzaju, tej samej 

masy lub innej cechy, od której jest uzależniona wysokość opłaty. 

3. Łączną kwotę dotacji, o której mowa w ust. 1, określa ustawa budżetowa. 

[4. Dotacja, o której mowa w ust. 1, może być udzielona w okresie obowiązywania pozytywnej 

decyzji Komisji Europejskiej o jej zgodności z rynkiem wewnętrznym.] 

<4. Dotacja, o której mowa w ust. 1, stanowi pomoc publiczną i może być udzielona 

zgodnie z postanowieniami zawartymi w decyzji Komisji Europejskiej, wydanej w 

wyniku notyfikacji, w okresie obowiązywania tej decyzji.> 

<5. W przypadku gdy przepisy Unii Europejskiej dotyczące pomocy publicznej 

dopuszczają zwolnienie z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej pomocy 

publicznej udzielanej zgodnie z ich postanowieniami, dotacja, o której mowa w ust. 

1, może być również udzielona zgodnie z tymi przepisami.  

6. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

warunki udzielania dotacji, o której mowa w ust. 1, zwolnionej z wymogu notyfikacji 

Komisji Europejskiej, mając na uwadze potrzebę zapewnienia zgodności tej dotacji z 

rynkiem wewnętrznym.> 
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 [Art. 28. 

1. Udzielenie dotacji dla operatora pocztowego innego niż mikroprzedsiębiorca lub mały 

przedsiębiorca: 

1)   będącego w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu przepisów prawa Unii 

Europejskiej dotyczących pomocy podmiotom w takiej sytuacji lub 

2)   znajdującego się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem 

pomocy publicznej 

- podlega notyfikacji Komisji Europejskiej jako pomoc indywidualna. 

2. Udzielenie dotacji nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej jako pomoc indywidualna, 

gdy operator pocztowy, o którym mowa w ust. 1, zamierza skorzystać lub korzysta z 

indywidualnej pomocy na restrukturyzację, jeżeli wraz z notyfikacją projektu tej pomocy 

została przekazana Komisji Europejskiej informacja o pomocy w formie dotacji. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, dotacja może być udzielona po zatwierdzeniu przez 

Komisję Europejską indywidualnej pomocy na restrukturyzację.] 

 

<Art. 28. 

1. Jeżeli operator pocztowy znajduje się:  

1) w trudnej sytuacji zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach Unii 

Europejskiej dotyczących pomocy podmiotom w takiej sytuacji lub 

2) w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej 

– dotacja, o której mowa w art. 27 ust. 1, podlegająca notyfikacji Komisji 

Europejskiej zgodnie z art. 27 ust. 4, wymaga notyfikacji jako pomoc 

indywidualna, chyba że została zgłoszona wraz z notyfikowaną pomocą na 

restrukturyzację. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do dotacji, o której mowa w art. 27 ust. 1, która stanowi 

rekompensatę z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym.> 

 

Art. 106. 

1. Całkowity koszt netto obowiązku świadczenia usług powszechnych, zwany dalej "kosztem 

netto", stanowi różnicę między uzasadnionym kosztem netto działalności operatora 

wyznaczonego objętego tym obowiązkiem a kosztem netto działalności tego samego 

operatora świadczącego usługi pocztowe, lecz nieobjętego obowiązkiem świadczenia 

usług powszechnych pomniejszoną o korzyści pośrednie związane ze świadczeniem usług 
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powszechnych oraz korzyści wynikające z praw specjalnych lub wyłącznych przyznanych 

operatorowi wyznaczonemu. 

2. Koszt netto obowiązku świadczenia usług powszechnych kalkuluje się odrębnie dla 

składowych obowiązku świadczenia usług powszechnych w warunkach działania 

operatora wyznaczonego objętego obowiązkiem świadczenia usług powszechnych i bez 

tego obowiązku. 

3. Składowymi obowiązku świadczenia usług powszechnych, o których mowa w ust. 2, są 

obowiązki wymienione w art. 46, art. 51 ust. 1 i art. 55 ust. 1 oraz każdy obowiązek 

nałożony na operatora wyznaczonego przepisami prawa lub decyzją Prezesa UKE w 

związku ze świadczeniem usług powszechnych. 

4. Koszt netto stanowi sumę kosztów netto poszczególnych składowych obowiązku 

świadczenia usług powszechnych pomniejszoną o korzyści, o których mowa w ust. 1. 

5. W kalkulacji kosztu netto operator wyznaczony uwzględnia: 

1)   koszty związane ze świadczeniem usług powszechnych; 

2)   przychody ze świadczenia usług powszechnych; 

3)   korzyści pośrednie związane ze świadczeniem usług powszechnych; 

4)   korzyści wynikające z praw specjalnych lub wyłącznych przyznanych operatorowi 

wyznaczonemu. 

[6. W kalkulacji kosztu netto uwzględnia się ponadto prawo operatora wyznaczonego do 

rozsądnego zysku na podstawie wskaźnika zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału, o 

którym mowa w art. 100.] 

<6. W kalkulacji kosztu netto operator wyznaczony może uwzględnić rozsądny zysk 

obliczony na podstawie wskaźnika zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału, 

o którym mowa w art. 100.> 

7. W kalkulacji kosztu netto operator wyznaczony nie uwzględnia świadczenia usług 

pocztowych ustawowo zwolnionych z opłaty za usługę pocztową. 

 

Art. 112. 

1. [Operator wyznaczony w terminie 7 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, w którym 

wystąpiła strata na usługach powszechnych przedkłada Prezesowi UKE następujące 

dokumenty:] <Jeżeli operator wyznaczony ubiega się o dopłatę, składa do Prezesa 

UKE, w terminie 7 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, w którym wystąpiła 
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strata na usługach powszechnych, wniosek o dopłatę i przedkłada następujące 

dokumenty:> 

1)   kalkulację kosztu netto i straty na usługach powszechnych; 

2)   rachunki oraz inne dokumenty, służące za podstawę kalkulacji kosztu netto i straty na 

usługach powszechnych, zgodnie ze zbadanym przez niezależnego biegłego rewidenta 

sprawozdaniem finansowym za poprzedni rok obrotowy. 

[2. Wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 1, operator wyznaczony, może złożyć wniosek 

o dopłatę.] 

3. Do przeprowadzenia weryfikacji przedłożonych dokumentów, o których mowa w ust. 1, 

Prezes UKE powołuje niezależnego biegłego rewidenta. 

4. Weryfikacja przedłożonych dokumentów, o których mowa w ust. 1, wykonywana jest na 

koszt operatora wyznaczonego. 

5. [Prezes UKE, w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania dokumentów i wniosku, o których 

mowa w ust. 1 i 2, oraz ich weryfikacji wydaje decyzję, w której:] <Prezes UKE, w 

terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o dopłatę i dokumentów, o których 

mowa w ust. 1, po weryfikacji tych dokumentów wydaje decyzję, w której:> 

1)   określa kwotę zweryfikowanego kosztu netto i straty na usługach powszechnych, o 

której mowa w art. 109 ust. 2; 

2)   ustala kwotę należnej dopłaty. 

 

Art. 113. 

1. Prezes UKE ustala, w drodze decyzji, wysokość udziału w dopłacie dla operatora 

pocztowego obowiązanego do tego udziału oraz określa 30-dniowy termin do jego 

wniesienia liczony od dnia doręczenia decyzji. 

2. Prezes UKE po upływie terminu do wniesienia kwoty udziału w dopłacie ustalonej decyzją 

nadaje decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. 

3. Ustalenie wysokości udziału operatora pocztowego w dopłacie następuje na podstawie 

jednolitego wskaźnika procentowego stanowiącego stosunek należnej dopłaty do sumy 

przychodów operatorów obowiązanych do udziału w dopłacie z usług powszechnych, lub 

usług wchodzących w zakres usług powszechnych, osiągniętych w roku obrotowym, za 

który jest ustalana dopłata. 

[4. Wysokość udziału operatora pocztowego w dopłacie stanowi iloczyn jednolitego 

wskaźnika procentowego, o którym mowa w ust. 3, oraz kwoty przychodów tego operatora 
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z usług powszechnych lub wchodzących w zakres usług powszechnych, osiągniętych w 

roku obrotowym, za który jest ustalana dopłata i nie może być wyższa niż 2% kwoty tych 

przychodów.] 

<4. Wysokość udziału operatora pocztowego w dopłacie stanowi iloczyn jednolitego 

wskaźnika procentowego, o którym mowa w ust. 3, oraz kwoty przychodów tego 

operatora z usług powszechnych lub usług wchodzących w zakres usług 

powszechnych, osiągniętych w roku obrotowym, za który jest ustalana dopłata, w 

części przekraczającej milion złotych i nie może być wyższa niż 2% kwoty tych 

przychodów.> 

 

Art. 119. 

[Prezes UKE publikuje corocznie na stronie podmiotowej BIP oraz zamieszcza na stronach 

internetowych Urzędu sprawozdanie obejmujące końcowe wyniki ustaleń dotyczące:]  <W 

przypadku uruchomienia finansowania kosztu netto za dany rok Prezes UKE publikuje 

niezwłocznie na stronie podmiotowej BIP sprawozdanie obejmujące końcowe wyniki 

ustaleń dotyczące:> 

1)   kosztu netto i straty na usługach powszechnych; 

2)   weryfikacji dokumentów, o których mowa w art. 112 ust. 1; 

3)   kwoty dopłaty i udziałów operatorów pocztowych w dopłacie; 

4)   wysokości dopłaty przekazanej operatorowi wyznaczonemu; 

5)   wyceny korzyści pośrednich operatora wyznaczonego wynikających ze świadczenia usług 

powszechnych; 

6)   wyceny korzyści wynikających z praw specjalnych lub wyłącznych przyznanych 

operatorowi wyznaczonemu. 

 

<Art. 119a. 

1. Prezes UKE nie rzadziej niż raz na 5 lat przeprowadza badanie stanu rynku 

pocztowego w celu oceny adekwatności: 

1) progu przychodów operatora pocztowego z usług powszechnych lub usług 

wchodzących w zakres usług powszechnych, powyżej którego powstaje obowiązek 

udziału w dopłacie, określonego w art. 108 ust. 2 oraz  
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2) wysokości wskaźnika procentowego kwoty tych przychodów określającego 

maksymalną wysokość udziału operatora pocztowego w dopłacie, określonego 

w art. 113 ust. 4. 

2. Badanie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje analizę informacji przekazanych przez 

operatorów pocztowych oraz konsultacje społeczne. 

3. Obowiązkiem przekazania informacji niezbędnych do przeprowadzenia badania, o 

którym mowa w ust. 1, są objęci operatorzy pocztowi spełniający przesłanki 

powstania obowiązku udziału w dopłacie zgodnie z art. 108 ust. 2, za co najmniej 

jeden rok w okresie dwóch lat bezpośrednio poprzedzających badanie.  

4. Operatorzy pocztowi, o których mowa w ust. 3, przekazują na żądanie Prezesa UKE, 

w terminie 21 dni od dnia otrzymania żądania, informacje o wysokości: 

1) przychodów z prowadzonej działalności i poniesionych kosztów podane zgodnie 

z podziałem określonym w art. 108 ust. 3, a w przypadku operatora wyznaczonego 

– zgodnie z rachunkowością regulacyjną i kalkulacją kosztów, o których mowa 

w art. 97; 

2) marży brutto ze sprzedaży usług powszechnych lub usług wchodzących w zakres 

usług powszechnych wraz z opisem sposobu obliczenia wysokości tej marży.  

5. Informacje, o których mowa w ust. 4, są składane za każdy rok, w którym operator 

pocztowy spełnił przesłanki powstania obowiązku udziału w dopłacie zgodnie z art. 

108 ust. 2, przypadający w okresie dwóch lat bezpośrednio poprzedzających badanie, 

o którym mowa w ust. 1.  

6. Żądając informacji, o których mowa w ust. 4, Prezes UKE: 

1) informuje operatora pocztowego o zagrożeniu karą pieniężną, o której mowa 

w art. 126 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1; 

2) może zastosować opracowane przez siebie formularze, dążąc do ujednolicenia 

i zapewnienia spójności pozyskiwanych danych. 

7. Konsultacje społeczne, o których mowa w ust. 2, Prezes UKE przeprowadza, 

zamieszczając na stronie podmiotowej BIP informację o przedmiocie konsultacji, 

terminie ich rozpoczęcia i zakończenia oraz o sposobie przekazania opinii.  

8. Konsultacje społeczne, o których mowa w ust. 2, dotyczą: 

1) oceny adekwatności obowiązującego progu i wysokości wskaźnika, o których 

mowa w ust. 1, z punktu widzenia ich wpływu na podejmowanie i prowadzenie 
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działalności w zakresie usług powszechnych i usług wchodzących w zakres usług 

powszechnych; 

2) zgłoszenia propozycji w zakresie zmian progu i wysokości wskaźnika, o których 

mowa w ust. 1. 

9. Wyniki badania, o którym mowa w ust. 1, Prezes UKE niezwłocznie przekazuje 

ministrowi właściwemu do spraw łączności.> 

 

Art. 126. 

1. Karze pieniężnej podlega podmiot, który: 

1)   wykonuje działalność pocztową bez wymaganego wpisu do rejestru; 

2)   nie udziela informacji lub nie dostarcza dokumentów, o których mowa w art. 10 ust. 1, 

art. 43 ust. 1 i 5, art. 50, art. 86 ust. 1, <art. 119a ust. 4> [art. 112 ust. 1]; 

3)   stosuje znaki opłaty pocztowej niezgłoszone do wykazu znaków opłaty pocztowej lub 

znaki niezgodne z wymaganiami ustawy; 

4)   będąc operatorem pocztowym narusza obowiązek zachowania tajemnicy pocztowej; 

5)   narusza obowiązek oznaczania przesyłek pocztowych, o którym mowa w art. 20 ust. 

1; 

6)   nie przedkłada Prezesowi UKE projektu regulaminu świadczenia usług powszechnych 

lub jego zmian lub projektu cennika usług powszechnych lub jego zmian; 

7)   nie udostępnia regulaminu świadczenia usług pocztowych lub cennika usług 

pocztowych w sposób, o którym mowa w art. 21 ust. 5; 

8)   stosuje opłaty za usługi powszechne przekraczające maksymalne roczne poziomy tych 

opłat, a w przypadku wydania przez Prezesa UKE zgody na zmianę cennika usług 

powszechnych skutkującą przekroczeniem tych poziomów stosuje opłaty wyższe niż 

określone w cenniku objętym zgodą; 

9)   stosuje taryfy specjalne niezgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie 

świadczenia usług powszechnych; 

10)  narusza zasady postępowania z przesyłkami niedoręczalnymi określone w art. 33; 

11)  narusza zasady określone w art. 34; 

12)  nie przedkłada Prezesowi UKE projektu regulaminu dostępu do elementów 

infrastruktury pocztowej lub jego zmian lub projektu cennika dostępu do elementów 

infrastruktury pocztowej lub jego zmian; 
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13)  nie wypełnia obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, o których mowa w art. 82 ust. 1, art. 83, art. 

85 i art. 86 ust. 1 lub w decyzjach wydanych na podstawie art. 82 ust. 2 i art. 84 ust. 1; 

14)  nie wypełnia obowiązków związanych z prowadzeniem rachunkowości regulacyjnej 

lub kalkulacją kosztów, o których mowa w art. 98 ust. 1, art. 101 ust. 1, art. 107 ust. 1 

i art. 108 ust. 3; 

15)  nie usunął nieprawidłowości w terminie określonym w decyzji, o której mowa w art. 

125 ust. 1. 

2. Karze pieniężnej podlega podmiot, który: 

[1)   składa nieprawdziwe lub niepełne zgłoszenie, o którym mowa w art. 10 ust. 1, 

sprawozdanie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 i 5, informację, o której mowa w art. 

50, dane, o których mowa w art. 86 ust. 1,] 

<1) składa nieprawdziwe lub niepełne zgłoszenie, o którym mowa w art. 10 ust. 1, 

sprawozdanie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 i 5, informację, o której mowa w 

art. 50, dane, o których mowa w art. 86 ust. 1, informacje, o których mowa w art. 

119a ust. 4,> 

2)   składa z naruszeniem terminu zgłoszenie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3, 

sprawozdanie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 i 5, informację, o której mowa w art. 

50, 

3)   składa w niepełnym zakresie lub z naruszeniem terminu dokumenty, o których mowa 

w art. 112 ust. 1, 

4)   nie stosuje się do zaleceń pokontrolnych 

- jeżeli charakter i skala tych naruszeń stanowią istotną przeszkodę w realizacji przez 

Prezesa UKE zadań regulacyjnych i kontrolnych dotyczących rynku pocztowego 

wymagających wykorzystania tych informacji, danych lub dokumentów. 

3. Karze pieniężnej podlega operator wyznaczony, który narusza obowiązek świadczenia 

usług powszechnych, o którym mowa w art. 46 ust. 2 pkt 2 lit. a i pkt 3. Prezes UKE może 

odstąpić od wymierzenia kary, biorąc pod uwagę koniunkturę gospodarczą, aktualną 

sytuację finansową operatora wyznaczonego, w tym w zakresie świadczenia usług 

powszechnych, uwarunkowania rynku pracy oraz utrzymanie ciągłości świadczenia usług 

powszechnych. W przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w art. 46 ust. 2 pkt 

3, Prezes UKE, odstępując od wymierzenia kary, bierze także pod uwagę wyniki badań, o 

których mowa w art. 52 ust. 1, z ostatnich dwóch lat, oraz wielkość różnicy między 
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wskaźnikami obowiązującymi a osiągniętymi i działania podjęte przez operatora na rzecz 

poprawy osiąganych wskaźników. 

4. Wysokość kary pieniężnej nie może przekroczyć 2% przychodów ogółem osiągniętych: 

1)   przez operatora pocztowego z działalności pocztowej w roku obrotowym 

poprzedzającym wymierzenie kary; 

2)   z działalności gospodarczej w roku obrotowym poprzedzającym wymierzenie kary w 

przypadku podmiotu wykonującego działalność pocztową bez wymaganego wpisu do 

rejestru oraz podmiotu, który w roku obrotowym poprzedzającym wymierzenie kary 

nie wykonywał działalności pocztowej. 

5. W przypadku gdy okres wykonywania działalności pocztowej jest krótszy niż 12 miesięcy, 

za podstawę wymiaru kary pieniężnej przyjmuje się równowartość kwoty 500 000 euro, 

wyrażonej w złotych i ustalanej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez 

Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wydania decyzji o wymierzeniu kary. 

6. Niezależnie od kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, karze pieniężnej podlegają osoba 

fizyczna będąca przedsiębiorcą, członek zarządu spółki prawa handlowego, dyrektor 

przedsiębiorstwa, wspólnik spółki jawnej, komplementariusz w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej w sytuacji, gdy podległa jednostka kontrolowana uniemożliwia 

lub utrudnia przeprowadzenie kontroli, mimo powiadomienia przez kontrolującego tej 

osoby o kontroli. 

7. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 6, nie może przekroczyć 300% 

otrzymywanego przez ukaranego wynagrodzenia, obliczonego według zasad 

obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop, a w sytuacji, gdy 

ukarany nie otrzymuje wynagrodzenia w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną 

działalnością, wysokość kary nie może przekraczać dziesięciokrotności minimalnego 

wynagrodzenia za pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008). 

8. Ustalając wysokość kary pieniężnej, Prezes UKE uwzględnia stopień szkodliwości czynu, 

dotychczasową działalność podmiotu oraz wysokość przychodu uzyskanego z działalności 

gospodarczej w roku obrotowym poprzedzającym wymierzenie kary. 

 


