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 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 

 - Prawo pocztowe z projektami aktów 
wykonawczych. 

ojekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. 

 załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 
nych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

nocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu 
awie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister 
cji i Cyfryzacji. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Donald Tusk 



      Projekt  

U S T A W A 

z dnia 

Prawo pocztowe1) 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

 

Art. 1.  1. Ustawa określa zasady wykonywania działalności gospodarczej 

polegającej na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym lub zagranicznym, 

zwanej dalej „działalnością pocztową”. 

 2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów o ochronie konkurencji 

i konsumentów. 

 

Art. 2.  1.  Usługę pocztową stanowi, wykonywane w obrocie krajowym lub 

zagranicznym, zarobkowe: 

1)  realizowane łącznie lub rozdzielnie przyjmowanie, sortowanie, 

doręczanie przesyłek pocztowych, w tym kurierskich, oraz 

druków bezadresowych;  

2)  przemieszczanie przesyłek pocztowych, w tym kurierskich, oraz 

druków bezadresowych, jeżeli jest wykonywane łącznie 

z przynajmniej jedną spośród czynności, o których mowa 

w pkt 1; 

3)  przesyłanie przesyłek pocztowych przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej, jeżeli na etapie przyjmowania, 

przemieszczania lub doręczania przekazu informacyjnego 

przyjmują one fizyczną formę przesyłki listowej; 

4) prowadzenie punktów wymiany umożliwiających przyjmowanie 

i wymianę korespondencji między podmiotami korzystającymi 

z obsługi tych punktów; 

5)  realizowanie przekazów pocztowych. 

2.  Nie stanowi usługi pocztowej: 
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1)   przemieszczanie i doręczanie własnych przesyłek, jeżeli jest 

wykonywane bez udziału osób trzecich; 

2)   przewóz rzeczy innych niż korespondencja, wykonywany na 

podstawie odrębnych przepisów; 

3)   wzajemna nieodpłatna wymiana korespondencji dokonywana 

wyłącznie przez wymieniające się podmioty; 

4)   przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie 

przesyłek przez pocztę specjalną ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych; 

5)   przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie 

przesyłek przez wojskową pocztę polową. 

 

Art. 3. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) adres – oznaczenie miejsca doręczenia przesyłki pocztowej lub 

kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym wskazanego 

przez nadawcę albo oznaczenie miejsca zwrotu przesyłki do 

nadawcy; 

2) adresat – podmiot określony przez nadawcę jako odbiorca przesyłki 

pocztowej lub kwoty pieniężnej określonej w przekazie 

pocztowym; 

3) agent pocztowy – przedsiębiorcę pośredniczącego na rzecz 

operatora pocztowego w zawieraniu z nadawcami umów 

o świadczenie usług pocztowych lub zawierającego je w imieniu 

operatora pocztowego; 

4) doręczenie – wydanie przesyłki pocztowej lub wypłacenie kwoty 

pieniężnej określonej w przekazie pocztowym adresatowi, 

a w przypadkach określonych prawem także innej osobie, lub 

przekazanie druku bezadresowego zgodnie z umową o świadczenie 

usługi pocztowej; 

5) druk – przesyłkę pocztową zawierającą informację pisemną lub 

graficzną, zwielokrotnioną za pomocą technik drukarskich lub 
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podobnych, utrwaloną na papierze albo innym materiale używanym 

w drukarstwie, w tym książkę, katalog, dziennik lub czasopismo; 

6) druk bezadresowy – nieopatrzoną oznaczeniem adresata i adresem 

informację pisemną lub graficzną, zwielokrotnioną za pomocą 

technik drukarskich lub podobnych, utrwaloną na papierze albo 

innym materiale używanym w drukarstwie, w tym książkę, katalog, 

dziennik lub czasopismo; 

7) międzynarodowe przepisy pocztowe – wiążące Rzeczpospolitą 

Polską umowy międzynarodowe dotyczące świadczenia usług 

pocztowych oraz wiążące regulaminy Światowego Związku 

Pocztowego; 

8) nadanie – polecenie doręczenia przesyłki pocztowej lub kwoty 

pieniężnej określonej w przekazie pocztowym oraz przekazania 

druku bezadresowego zgodnie z umową o świadczenie usługi 

pocztowej; 

9) nadanie na poste restante – polecenie doręczenia przesyłki 

pocztowej lub wypłacenia adresatowi kwoty pieniężnej określonej 

w przekazie pocztowym wyłącznie w placówce pocztowej, 

wskazanej przez nadawcę jako miejsce doręczenia; 

10) nadawca – podmiot, który zawarł z operatorem pocztowym umowę 

o świadczenie usługi pocztowej;  

11) nadawca masowy – nadawcę nadającego, na podstawie umowy 

o świadczenie usługi pocztowej zawartej w formie pisemnej, 

przesyłki pocztowe danego rodzaju w liczbie przekraczającej 

100 000 sztuk rocznie, z wyłączeniem podmiotów zaliczonych do 

sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 

poz. 1240, z późn. zm.2)), przedsiębiorstw użyteczności publicznej, 

do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 25 września 1981 r. 

o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, 

poz. 981, z późn. zm.3)), oraz państwowego przedsiębiorstwa 
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użyteczności publicznej – „Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Promieniotwórczych”; 

12) operator pocztowy – przedsiębiorcę uprawnionego do 

wykonywania działalności pocztowej, na podstawie wpisu do 

rejestru operatorów pocztowych; 

13) operator wyznaczony – operatora pocztowego obowiązanego do 

świadczenia usług powszechnych; 

14) paczka pocztowa – przesyłkę rejestrowaną, niebędącą przesyłką 

listową, o masie do 20 000 g i wymiarach: 

a) z których żaden nie może przekroczyć 2000 mm albo  

b) które nie mogą przekroczyć 3000 mm dla sumy długości 

i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż 

długość; 

15) placówka pocztowa – jednostkę organizacyjną operatora 

pocztowego lub agenta pocztowego, w której można zawrzeć 

umowę o świadczenie usługi pocztowej lub która doręcza 

adresatom przesyłki pocztowe lub kwoty pieniężne określone 

w przekazach pocztowych, albo inne wyodrębnione i oznaczone 

przez operatora pocztowego miejsce, w którym można zawrzeć 

umowę o świadczenie usługi pocztowej lub odebrać przesyłkę 

pocztową lub kwotę pieniężną określoną w przekazie pocztowym; 

16) przekaz pocztowy – polecenie doręczenia adresatowi określonej 

kwoty pieniężnej przez operatora pocztowego; 

17) przemieszczanie – przewóz przesyłek pocztowych oraz druków 

bezadresowych przy wykorzystaniu dowolnych środków 

transportu; 

18) przesyłka dla ociemniałych – przesyłkę z korespondencją lub druk, 

o masie do 7000 g, w których informacja jest utrwalona pismem 

wypukłym lub na innym nośniku dostępnym do odczytu przez 

niewidomych lub ociemniałych, nadaną w sposób umożliwiający 

sprawdzenie zawartości; 
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19) przesyłka kurierska – przesyłkę listową rejestrowaną lub paczkę 

pocztową, przyjmowaną, sortowaną, przemieszczaną i doręczaną 

w sposób łącznie zapewniający: 

a) bezpośredni odbiór przesyłki pocztowej od nadawcy, 

b) śledzenie przesyłki pocztowej od momentu nadania do 

doręczenia, 

c) doręczenie przesyłki pocztowej w gwarantowanym terminie, 

d) doręczenie przesyłki pocztowej bezpośrednio do rąk adresata 

lub osoby uprawnionej do odbioru, 

e) uzyskanie pokwitowania odbioru przesyłki pocztowej; 

20) przesyłka listowa – przesyłkę z korespondencją lub druk, 

z wyłączeniem przesyłek reklamowych;  

21) przesyłka pocztowa – rzecz opatrzoną oznaczeniem adresata 

i adresem, przedłożoną do przyjęcia lub przyjętą przez operatora 

pocztowego w celu przemieszczenia i doręczenia adresatowi; 

22) przesyłka polecona – przesyłkę rejestrowaną będącą przesyłką 

listową, przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją 

przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem; 

23) przesyłka rejestrowana – przesyłkę pocztową przyjętą za 

pokwitowaniem przyjęcia i doręczaną za pokwitowaniem odbioru; 

24) przesyłka reklamowa – przesyłkę pocztową nierejestrowaną 

zawierającą wyłącznie materiał reklamowy, marketingowy lub 

promocyjny, wysyłaną jednorazowo do co najmniej 50 adresatów, 

z identyczną zawartością i identyczną treścią, różniącą się jedynie 

oznaczeniem adresata, adresem lub innymi danymi zmiennymi 

niezmieniającymi treści przekazywanej informacji; 

25) przesyłka z korespondencją – przesyłkę pocztową niebędącą 

drukiem, zawierającą informację utrwaloną na dowolnym nośniku, 

w tym utrwaloną pismem wypukłym; 

26) przesyłka z zadeklarowaną wartością – przesyłkę rejestrowaną, za 

której utratę, ubytek zawartości lub uszkodzenie operator pocztowy 
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ponosi odpowiedzialność do wysokości wartości przesyłki podanej 

przez nadawcę; 

27) rachunkowość regulacyjna – szczególny, w stosunku do 

rachunkowości prowadzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, 

poz. 1223, z późn. zm.4)) rodzaj rachunkowości prowadzonej przez 

operatora wyznaczonego zgodnie z zatwierdzoną na dany rok 

obrotowy przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

instrukcją rachunkowości regulacyjnej; 

28) realizowanie przekazu pocztowego – przyjęcie przekazu 

pocztowego, jego przemieszczenie lub przesłanie oraz doręczenie 

adresatowi określonej w nim kwoty pieniężnej; 

29) sieć pocztowa – system organizacji świadczenia usług pocztowych 

i wszelkiego rodzaju zasoby stosowane przez operatora 

wyznaczonego, w szczególności w celu: 

a) przyjmowania przesyłek pocztowych objętych obowiązkiem 

świadczenia usług powszechnych z urządzeń, w których 

przesyłki pocztowe mogą być nadawane, w szczególności 

z nadawczych skrzynek pocztowych, 

b) segregowania i grupowania przesyłek pocztowych objętych 

obowiązkiem świadczenia usług powszechnych według ich 

adresu w celu przemieszczenia z miejsca ich nadania do 

placówki pocztowej właściwej dla ich doręczenia, 

c) doręczania przesyłek pocztowych objętych obowiązkiem 

świadczenia usług powszechnych pod adresy wskazane na tych 

przesyłkach; 

30) usługi wchodzące w zakres usług powszechnych – usługi pocztowe 

obejmujące przesyłki listowe i paczki pocztowe, o wadze 

i wymiarach określonych dla usług powszechnych, oraz przesyłki 

dla ociemniałych, nieświadczone przez operatora wyznaczonego 

w ramach obowiązku świadczenia usług powszechnych; do usług 

wchodzących w zakres usług powszechnych nie zalicza się usług 
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pocztowych polegających na przyjmowaniu, sortowaniu, 

przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek kurierskich. 

 

Art. 4. Do świadczenia usług pocztowych w obrocie zagranicznym stosuje się 

przepisy ustawy, jeżeli międzynarodowe przepisy pocztowe nie stanowią inaczej. 

 

Art. 5. Zadania z zakresu działalności pocztowej, określone dla zarządów 

pocztowych lub administracji pocztowych w międzynarodowych przepisach 

pocztowych, wykonuje operator wyznaczony. 

 

Rozdział 2 

Uprawnienie do wykonywania działalności pocztowej 

 

Art. 6. 1. Działalność pocztowa jest działalnością regulowaną w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.5)) i wymaga wpisu do rejestru operatorów 

pocztowych, zwanego dalej „rejestrem”. 

2. Nie wymaga wpisu do rejestru działalność pocztowa polegająca na 

przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu druków bezadresowych. 

3. Nie wymaga wpisu do rejestru działalność wykonywana przez 

agenta pocztowego na podstawie umowy agencyjnej, zawartej z operatorem 

pocztowym.  

4. Nie wymaga wpisu do rejestru działalność pocztowa wykonywana  

przez podwykonawcę w imieniu operatora pocztowego na podstawie umowy zawartej 

w formie pisemnej. 

5. Czasowe świadczenie usług pocztowych innych niż usługi 

powszechne przez przedsiębiorców z państw członkowskich w rozumieniu art. 2 ust. 1 

pkt 4 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, 

Nr 227, poz. 1367 i Nr 228, poz. 1368) wymaga uzyskania wpisu do rejestru. Przepisy 

ust. 2 – 4 stosuje się. 
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Art. 7.  Działalność pocztową w zakresie objętym obowiązkiem wpisu do 

rejestru może wykonywać przedsiębiorca, który: 

1) zapewnia warunki do przestrzegania tajemnicy pocztowej, o której 

mowa w art. 41; 

2) zapewnia warunki techniczne i organizacyjne świadczenia usług 

pocztowych niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa obrotu 

pocztowego; 

3) posiada regulamin świadczenia usług pocztowych oraz cennik 

usług pocztowych; 

4) nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo przeciwko 

ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, 

obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami 

wartościowymi lub umyślne przestępstwo skarbowe – dotyczy to 

osób fizycznych wykonujących we własnym imieniu działalność 

gospodarczą lub osób kierujących działalnością osób prawnych lub 

jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, 

którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną; 

5) zapewnia, że wykonywanie działalności objętej wpisem do rejestru 

nie zagraża obronności, bezpieczeństwu państwa lub 

bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu. 

 

Art. 8. Organem właściwym w sprawach wpisu do rejestru jest Prezes Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej, zwany dalej „Prezesem UKE”. 

 

Art. 9. 1. Wpisu do rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, 

który zawiera następujące dane: 

1)   firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres 

zamieszkania i adres głównego miejsca wykonywania 

działalności pocztowej; 

2)   oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy i numer w rejestrze 

przedsiębiorców albo w innym właściwym rejestrze; 

3)   numer identyfikacji podatkowej; 
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4)   określenie obszaru, na którym będzie wykonywana działalność 

pocztowa; 

5)   przewidywaną datę rozpoczęcia działalności pocztowej; 

6)   imię i nazwisko, adres do korespondencji i numer telefonu 

służbowego osoby upoważnionej do kontaktowania się 

w imieniu przedsiębiorcy z Prezesem UKE; 

7)   w przypadku spółek handlowych: 

a) imiona i nazwiska członków zarządu i prokurentów, 

b) imiona i nazwiska  wspólników posiadających prawo 

reprezentowania spółki, 

c) informację o miejscu zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz numerze PESEL osób, 

o których mowa w lit. a i b, a w przypadku  cudzoziemców 

nieposiadających tego numeru zamiast informacji o numerze 

PESEL: 

–  informację o numerze ważnego dokumentu podróży 

w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. 

o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 oraz 

z 2012 r. poz. 589 i 769) lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo oraz 

– informację o numerze wizy lub kopię dokumentu 

potwierdzającego zarejestrowanie pobytu, jeżeli 

cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

8)   w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną oraz osób 

kierujących działalnością przedsiębiorcy niebędącego spółką 

handlową – imię i nazwisko oraz informacje, o których mowa 

w pkt 7 lit. c. 

2. Do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorca załącza: 

1) regulamin świadczenia usług pocztowych; 

2) cennik usług pocztowych; 

3) dowód wniesienia opłaty skarbowej. 
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3. Wraz z wnioskiem o wpis do rejestru przedsiębiorca składa na 

piśmie oświadczenie następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu karnego 

oświadczam, że: 

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru operatorów 

pocztowych są kompletne i zgodne z prawdą; 

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności 

gospodarczej w zakresie objętym obowiązkiem wpisu do 

rejestru operatorów pocztowych, określone w ustawie z dnia …  

– Prawo pocztowe.”. 

4. W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3, przedsiębiorca 

zamieszcza również: 

1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres 

zamieszkania i adres głównego miejsca wykonywania 

działalności pocztowej; 

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, 

ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

5. Wniosek o wpis do rejestru oraz oświadczenie, o którym mowa 

w ust. 3, mogą być złożone w postaci elektronicznej. 

6. Przedsiębiorca jest obowiązany przechowywać, przez okres 

wykonywanej działalności pocztowej, wszystkie dokumenty niezbędne dla wykazania 

spełnienia warunków wykonywania działalności objętej obowiązkiem wpisu do rejestru. 

 

Art. 10. 1. Operator pocztowy jest obowiązany złożyć do Prezesa UKE 

pisemne zgłoszenie: 

1) zmiany przewidywanej daty rozpoczęcia działalności 

pocztowej; 

2) zmiany danych w zakresie objętym wnioskiem o wpis do 

rejestru, w terminie 14 dni od dnia jej zaistnienia; 
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3) zawieszenia albo zakończenia wykonywania działalności 

pocztowej, w terminie 14 dni od dnia zawieszenia albo 

zakończenia tej działalności. 

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, może być złożone w postaci 

elektronicznej. 

 

Art. 11. Prezes UKE wykreśla wpis z rejestru: 

1) na wniosek operatora pocztowego; 

2) z urzędu w przypadku: 

a) stwierdzenia zakończenia wykonywania działalności 

gospodarczej lub zaprzestania wykonywania działalności 

pocztowej w przypadku innym niż zawieszenie wykonywania 

tej działalności,  

b) wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności pocztowej 

objętej wpisem do rejestru. 

 

Art. 12. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze 

rozporządzenia, wzór wniosku o wpis do rejestru oraz wzór zgłoszenia, o którym mowa 

w art. 10, kierując się dążeniem do uproszczenia i ułatwienia podejmowania 

działalności pocztowej, a także potrzebą zapewnienia Prezesowi UKE informacji 

koniecznych do realizowania jego obowiązków. 

 

Art. 13. 1. Prezes UKE prowadzi rejestr obejmujący: 

1)   numer wpisu do rejestru, datę wpływu wniosku o wpis do 

rejestru oraz datę dokonania tego wpisu; 

2)   firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres lub adres głównego 

miejsca wykonywania działalności pocztowej; 

3)   oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy i numer w rejestrze 

przedsiębiorców albo w innym właściwym rejestrze oraz numer 

identyfikacji podatkowej; 
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4)   informację o wykonywaniu działalności pocztowej w zakresie 

świadczenia usług powszechnych lub pozostałych usług 

pocztowych, na które jest wymagany wpis do rejestru; 

5)   obszar wykonywanej działalności pocztowej; 

6)   informacje o zmianie danych, o których mowa w pkt 2 – 5, jak 

również o zawieszeniu albo zakończeniu wykonywania 

działalności pocztowej. 

2. Rejestr jest jawny. 

3. Rejestr może być prowadzony w systemie informatycznym. 

4. Prezes UKE dokonuje wpisu do rejestru w terminie 7 dni od dnia 

wpływu wniosku o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 9 

ust. 3. 

5. Prezes UKE dokonuje zmiany danych objętych rejestrem, o których 

mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia zmiany. 

 

Rozdział 3 

Świadczenie usług pocztowych 

 

Art. 14.  Świadczenie usług pocztowych odbywa się na podstawie: 

1) umów o świadczenie usług pocztowych zawieranych między 

nadawcami i operatorami pocztowymi; 

2) umów o współpracę zawieranych między operatorami pocztowymi. 

 

Art. 15. 1.  Zawarcie umowy o świadczenie usługi pocztowej następuje 

w szczególności przez: 

1) przyjęcie przez operatora pocztowego przesyłki pocztowej do 

przemieszczenia i doręczenia; 

2) wrzucenie przesyłki listowej, z wyłączeniem przesyłek 

rejestrowanych oraz podlegających ustawowemu zwolnieniu 

z opłat pocztowych, do nadawczej skrzynki pocztowej 

operatora pocztowego; 
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3) przyjęcie przez operatora pocztowego przekazu pocztowego, 

z tym że do przyjmowania przekazów pocztowych ze 

świadczeniami z ubezpieczeń społecznych, w tym 

emerytalnymi i rentowymi, świadczeniami z pomocy 

społecznej, a także przekazów pocztowych na tereny wiejskie 

jest uprawniony wyłącznie operator wyznaczony. 

2. Operator wyznaczony jest obowiązany do przyjmowania przekazów 

pocztowych ze świadczeniami z ubezpieczeń społecznych, w tym emerytalnymi 

i rentowymi, świadczeniami z pomocy społecznej, a także przekazów pocztowych na 

tereny wiejskie. 

 

Art. 16. 1. Operator pocztowy odmawia zawarcia umowy o świadczenie usługi 

pocztowej albo może odstąpić od umowy, jeżeli: 

1)   nie są spełnione przez nadawcę wymagania dotyczące 

świadczenia usług pocztowych określone w ustawie lub 

w przepisach wydanych na jej podstawie, a także w regulaminie 

świadczenia usług pocztowych; 

2)   zawartość lub opakowanie przesyłki pocztowej naraża osoby 

trzecie lub operatora pocztowego na szkodę; 

3)   na opakowaniu przesyłki pocztowej lub w widocznej części jej 

zawartości znajdują się napisy, wizerunki, rysunki lub inne 

znaki graficzne naruszające prawo lub znaki opłaty pocztowej 

niespełniające wymagań określonych w ustawie; 

4)   usługa pocztowa miałaby być wykonywana w całości lub 

w części na obszarze nieobjętym wpisem do rejestru, chyba że 

operator pocztowy zawarł umowę o współpracę umożliwiającą 

wykonanie usługi poza tym obszarem; 

5)  przyjmowanie lub przemieszczanie przesyłki pocztowej jest 

zabronione na podstawie odrębnych przepisów. 

2.  Operator pocztowy może ponadto: 

1) odmówić zawarcia umowy o świadczenie usługi pocztowej, 

jeżeli przesyłka pocztowa nie spełnia określonych przez 
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operatora pocztowego warunków wymaganych do zawarcia 

umowy; 

2) odstąpić od umowy o świadczenie usługi pocztowej, jeżeli 

przesyłka pocztowa nie spełnia warunków określonych 

w umowie. 

3.   W przypadku odstąpienia przez operatora pocztowego, z przyczyny 

określonej w ust. 1 lub ust. 2 pkt 2, od umowy o świadczenie usługi pocztowej przyjętą 

przesyłkę pocztową zwraca się nadawcy na jego koszt oraz dokonuje się zwrotu 

pobranej opłaty za usługę pocztową, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4.  W przypadku odstąpienia przez operatora pocztowego, z przyczyny 

określonej w ust. 1 pkt 4, od umowy o świadczenie usługi pocztowej zawartej w sposób 

określony w art. 15 ust. 1 pkt 2: 

1) nadawcę obciąża się kosztami zwrotu przyjętej przesyłki 

pocztowej, jeżeli operator pocztowy umieścił na nadawczej 

skrzynce pocztowej informację o obszarze doręczania przesyłek 

listowych wrzuconych do skrzynki, o ile obszar ten jest 

ograniczony; 

2) pobrana opłata za usługę pocztową podlega zwrotowi, jeżeli 

operator pocztowy nie umieścił na nadawczej skrzynce 

pocztowej informacji, o której mowa w pkt 1. 

5.  Do zwrotu przesyłki pocztowej stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 31 i art. 33. 

 

Art. 17. Potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej lub przekazu 

pocztowego wydane przez placówkę pocztową operatora wyznaczonego ma moc 

dokumentu urzędowego. 

 

Art. 18. 1.  Nadawca może przed doręczeniem przesyłki rejestrowanej lub 

kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym: 

1) odstąpić od umowy o świadczenie usługi pocztowej; 

2) żądać zmiany adresata lub jego adresu. 
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2. Operator pocztowy, który zawarł z nadawcą umowę o świadczenie 

usługi pocztowej, może żądać od nadawcy uiszczenia opłat za czynności wykonane 

w związku z odstąpieniem przez nadawcę od tej umowy albo realizacją zmian, 

o których mowa w ust. 1 pkt 2. 

 

Art. 19. 1. Operator pocztowy świadczący usługi pocztowe na podstawie 

umów o świadczenie usług pocztowych zawieranych w sposób, o którym mowa 

w art. 15 ust. 1 pkt 2, jest obowiązany do umieszczania na instalowanych przez siebie 

nadawczych skrzynkach pocztowych informacji umożliwiających jego identyfikację. 

2. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze 

rozporządzenia, wymagania, jakim powinny odpowiadać nadawcze skrzynki pocztowe, 

kierując się wymaganiami Europejskiego Komitetu Normalizacji, a w przypadku braku 

takich wymagań – wymaganiami innych międzynarodowych organizacji 

normalizacyjnych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem, a także mając na 

uwadze zapewnienie łatwości dostępu do nadawczych skrzynek pocztowych oraz do 

informacji o ograniczonym obszarze doręczania przesyłek listowych wrzuconych do 

nadawczych skrzynek pocztowych. 

 

Art. 20. 1. Operator pocztowy, który zawarł z nadawcą umowę o świadczenie 

usługi pocztowej, jest obowiązany do oznaczenia w sposób trwały przyjętej przesyłki 

pocztowej informacją potwierdzającą przyjęcie przez niego opłaty za usługę pocztową 

i umożliwiającą jego identyfikację.  

2. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, w zakresie  informacji 

umożliwiającej identyfikację operatora pocztowego jest zwolniony operator 

wyznaczony, jeżeli przesyłkę pocztową opłacono znaczkiem pocztowym. 

 

Art. 21. 1.  Operator pocztowy, z zastrzeżeniem art. 49, określa w regulaminie 

świadczenia usług pocztowych lub w umowach o świadczenie usług pocztowych 

warunki wykonywania i korzystania z usług pocztowych na podstawie umów 

o świadczenie usług pocztowych. 

2.  Regulamin świadczenia usług pocztowych zawiera 

w szczególności: 
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1) katalog świadczonych usług pocztowych; 

2) ogólne warunki świadczenia usług pocztowych; 

3) zasady wykonywania usług pocztowych, w tym warunki 

przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych; 

4) wykaz przedmiotów i substancji, które nie mogą stanowić 

zawartości przesyłki pocztowej; 

5) informacje dotyczące gwarantowanej jakości usług 

pocztowych, w tym terminów ich realizacji, jeżeli operator 

pocztowy świadczy usługę z gwarantowanym terminem 

doręczenia; 

6) okoliczności uznania usługi pocztowej za niewykonaną lub 

nienależycie wykonaną; 

7) sposób postępowania w przypadku niewykonania lub 

nienależytego wykonania usługi pocztowej; 

8) terminy, po upływie których uważa się niedoręczoną 

przesyłkę pocztową za utraconą;  

9) uprawnienia nadawcy lub adresata w przypadku utraty, 

ubytku zawartości lub uszkodzenia przesyłki pocztowej oraz 

niewykonania usługi pocztowej z zachowaniem 

gwarantowanej jakości; 

10) zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania 

reklamacji, w tym zasady przyznawania odszkodowań; 

11) wysokość odszkodowań z tytułu utraty, ubytku zawartości 

lub uszkodzenia przesyłki pocztowej bądź wykonania usługi 

z naruszeniem gwarantowanego terminu doręczenia, jeżeli 

taki termin był przewidziany w regulaminie; 

12) tryb i sposób wypłaty odszkodowań. 

3.  Operator pocztowy świadczący usługi wchodzące w zakres 

usług powszechnych dodatkowo określa w regulaminie 

świadczenia usług pocztowych lub w umowach o świadczenie 

usług pocztowych, gdy wynika to z właściwości tych umów, 

sposób rozmieszczenia oznaczenia adresata, adresu, informacji 
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o opłacie pocztowej oraz innych oznaczeń na stronie adresowej 

przesyłki listowej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

art. 47.  

4.  Operator pocztowy, który przyjmuje do przemieszczenia 

przesyłki zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego, 

o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 206/2009 

z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie wprowadzania do Wspólnoty 

osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego 

i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 136/2004 (Dz. Urz. 

UE L 77 z 24.03.2009, str. 1), określa w regulaminie 

świadczenia usług pocztowych sposób informowania o zasadach 

wprowadzania tych przesyłek na terytorium Unii Europejskiej.  

5.  Operator pocztowy jest obowiązany udostępniać regulamin 

świadczenia usług pocztowych w każdej placówce pocztowej 

i na swojej stronie internetowej. 

6.  Jeżeli wynika to z właściwości umowy o świadczenie usługi 

pocztowej regulamin świadczenia usług pocztowych stanowi 

nieodpłatny załącznik do umowy. 

 

Art. 22. 1.  Operator pocztowy, z zastrzeżeniem art. 57, ustala wysokość oraz 

sposób uiszczania opłat za usługi pocztowe świadczone na podstawie umów 

o świadczenie usług pocztowych. Wysokość opłat może być uzależniona 

w szczególności od rodzaju, masy lub terminów doręczenia przesyłki pocztowej. 

2. Wysokość oraz sposób uiszczania opłat, o których mowa w ust. 1, 

jest ustalana w cenniku usług pocztowych lub w umowie o świadczeniu usługi 

pocztowej. Przepisy art. 21 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 23. 1.  Operator pocztowy może stosować własne znaki służące do 

potwierdzenia opłacenia usługi pocztowej zawierające informacje umożliwiające 

identyfikację operatora pocztowego oraz: 
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1) informację o wysokości opłaty za usługę pocztową napisaną 

cyframi arabskimi lub literami alfabetu łacińskiego, zwane dalej 

„znakami opłaty pocztowej”; 

2) umowy o świadczenie usługi pocztowej, zwane dalej 

„oznaczeniami”. 

2.  Znakami służącymi do potwierdzenia opłacenia usług pocztowych 

świadczonych przez operatora wyznaczonego są: 

1) znaki opłaty pocztowej emitowane przez operatora 

wyznaczonego jako samodzielne znaki opatrzone napisem 

zawierającym użyte w dowolnym przypadku wyrazy: „Polska” 

albo „Rzeczpospolita Polska”, zwane dalej „znaczkami 

pocztowymi”; 

2) znaki opłaty pocztowej inne niż znaczki pocztowe, określone 

przez operatora wyznaczonego; 

3) oznaczenia określone przez operatora wyznaczonego. 

3.  Wzory znaków opłaty pocztowej, z wyłączeniem znaków, 

o których mowa w ust. 2, podlegają zgłoszeniu Prezesowi UKE, który prowadzi ich 

wykaz. Wykaz znaków opłaty pocztowej jest jawny. 

4.  Prezes UKE odmawia, w drodze decyzji, umieszczenia wzoru 

znaku opłaty pocztowej w wykazie, o którym mowa w ust. 3, jeżeli: 

1) zawarte na znaku napisy, wizerunki lub inne znaki graficzne 

naruszają dobra podlegające ochronie prawnej; 

2) znak jest opatrzony napisem zawierającym wyrazy, o których 

mowa w ust. 2 pkt 1; 

3) znak nie spełnia wymagań określonych w ustawie. 

5.  Stosowanie znaku opłaty pocztowej objętego decyzją, o której 

mowa w ust. 4, jest zabronione. 

6.  Znaczkom pocztowym przysługuje ochrona przewidziana 

w przepisach Kodeksu karnego dla urzędowych znaków wartościowych, zaś innym 

znakom i oznaczeniom służącym do potwierdzenia opłacenia usługi pocztowej, ochrona 

przewidziana w przepisach Kodeksu karnego dla dokumentów. 
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Art. 24. 1.  Operatorowi wyznaczonemu przysługuje wyłączne prawo emisji 

i, z zastrzeżeniem art. 25 ust. 5, wycofywania z obiegu: 

1) znaczków pocztowych; 

2) kartek pocztowych w postaci pojedynczych kart wykonanych ze 

sztywnego papieru z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej 

opatrzonym napisem zawierającym wyrazy, o których mowa 

w art. 23 ust. 2 pkt 1; 

3) kopert z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej opatrzonym 

napisem zawierającym wyrazy, o których mowa w art. 23 ust. 2 

pkt 1. 

2. Operator wyznaczony jest obowiązany do emisji znaczków 

pocztowych zgodnie z planem emisji znaczków pocztowych. 

3. Osoby fizyczne i osoby prawne mają prawo zgłaszania operatorowi 

wyznaczonemu tematów do planu emisji znaczków pocztowych w terminie do dnia 

30 czerwca każdego roku z dwuletnim wyprzedzeniem w stosunku do terminu, 

o którym mowa w ust. 6. 

4. Operator wyznaczony rozpatruje zgłaszane tematy i wybiera 

spośród nich te, które rekomenduje ministrowi właściwemu do spraw łączności, jako 

elementy składowe planu emisji znaczków pocztowych na dany rok, uwzględniając 

w szczególności rocznice doniosłych wydarzeń przypadających w danym roku oraz 

swoje potrzeby eksploatacyjne. 

5. Operator wyznaczony sporządza: 

1) zestawienie wszystkich propozycji tematów zgłoszonych do 

planu emisji znaczków pocztowych na dany rok; 

2) zestawienie tematów rekomendowanych zawierające liczbę 

prezentacji każdego z tematów, kolejność ich wprowadzania do 

obiegu oraz informację o weryfikacji zasadności zgłoszonych 

tematów, wraz z uzasadnieniem wyboru tematów 

rekomendowanych oraz przyczyn nieuwzględnienia pozostałych 

tematów w zestawieniu. 

6. Zestawienia, o których mowa w ust. 5, operator wyznaczony 

przedkłada ministrowi właściwemu do spraw łączności nie później niż do dnia 
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31 stycznia każdego roku poprzedzającego rok, w którym plan emisji znaczków 

pocztowych będzie obowiązywał.  

7. Minister właściwy do spraw łączności określa, w drodze decyzji, 

w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok, w którym plan będzie 

obowiązywał, plan emisji znaczków pocztowych na dany rok, określający tematykę 

znaczków, kolejność ich wprowadzania do obiegu oraz liczbę prezentacji każdego 

z tematów. Plan emisji znaczków pocztowych może być zmieniany.  

8. Operator wyznaczony niezwłocznie podaje plan emisji znaczków 

pocztowych na dany rok do publicznej wiadomości na swoich stronach internetowych 

i co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim. 

 

Art. 25. 1. W przypadku zmiany operatora wyznaczonego nowy operator 

wyznaczony, inny niż dotychczasowy, jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia 

wydania decyzji o jego wyznaczeniu, przedłożyć ministrowi właściwemu do spraw 

łączności zestawienie tematów do pierwszego planu emisji znaczków pocztowych, 

uwzględniające rocznice doniosłych wydarzeń uwzględnione w planie emisji znaczków 

pocztowych dotychczasowego operatora wyznaczonego na rok bieżący lub następny 

oraz własne potrzeby eksploatacyjne, a także kolejność wprowadzania znaczków do 

obiegu, liczbę prezentacji każdego z tematów oraz czas obowiązywania planu. 

2. Minister właściwy do spraw łączności, w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania zestawienia, o którym mowa w ust. 1, określa, w drodze decyzji, pierwszy 

plan emisji znaczków pocztowych nowego operatora wyznaczonego określający 

tematykę znaczków, kolejność ich wprowadzania do obiegu, liczbę prezentacji każdego 

z tematów oraz czas obowiązywania tego planu. Do pierwszego planu emisji znaczków 

pocztowych stosuje się art. 24 ust. 8. 

3. Dotychczasowy operator wyznaczony przekazuje nowemu 

operatorowi wyznaczonemu, niezwłocznie na jego żądanie, tematy, o których mowa 

w art. 24 ust. 3, zgłoszone na lata następne.  

4. Nowy operator wyznaczony może, do dnia poprzedzającego 

dzień od którego będzie obowiązywać plan emisji znaczków pocztowych, o którym 

mowa w ust. 2, emitować znaczki pocztowe zgodnie z planem emisji znaczków 

pocztowych obowiązującym w roku, w którym został wyznaczony, jeżeli 
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dotychczasowy operator wyznaczony, w umowie zawartej w formie pisemnej, przeniósł 

na niego swoje prawa związane z emisją znaczków pocztowych zgodnie z tym planem. 

5. Dotychczasowy operator wyznaczony wycofuje z obiegu 

niewykorzystane w okresie jego wyznaczenia znaczki pocztowe, kartki pocztowe 

i koperty, o których mowa w art. 24 ust. 1, niezwłocznie po dniu, w którym 

upłynął termin, na jaki został wyznaczony. 

 

Art. 26. 1.  Przesyłka dla ociemniałych nadana przez: 

1) osobę legitymującą się orzeczeniem właściwego organu 

orzekającego o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia narządu wzroku, 

zwaną dalej „osobą niewidomą lub ociemniałą”, i adresowana 

do biblioteki lub organizacji osób niewidomych lub 

ociemniałych bądź do organizacji, której celem statutowym jest 

działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych, 

2) organizację osób niewidomych lub ociemniałych bądź 

bibliotekę lub organizację, których celem statutowym jest 

działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych, 

i adresowana do osoby niewidomej lub ociemniałej, 

3) osobę niewidomą lub ociemniałą bądź skierowana do tej osoby 

zawierająca wyłącznie informacje utrwalone pismem wypukłym 

– jest zwolniona od opłaty za usługę pocztową ustalonej 

w obowiązującym cenniku usług powszechnych, o którym mowa 

w art. 57, dla przesyłki pocztowej niebędącej przesyłką najszybszej 

kategorii, tego samego rodzaju, tej samej masy lub innej cechy, od 

której jest uzależniona wysokość opłaty. Zwolnienie to nie 

obejmuje opłaty za potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej. 

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego oraz 

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu 

z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określą, w drodze 

rozporządzenia, wykaz bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz 

organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub 
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ociemniałych, o których mowa w ust. 1, kierując się zasadą zapewnienia jak 

najszerszego i równoprawnego dostępu osób niewidomych i ociemniałych do dóbr 

kultury. 

 

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. 

 

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 
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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. 29. 1.  Przyjętą do przemieszczenia i doręczenia nieopłaconą przesyłkę 

listową niebędącą przesyłką rejestrowaną operator pocztowy, który zawarł z nadawcą 

umowę o świadczenie usługi pocztowej, zwraca nadawcy w celu: 

1)  odebrania przesyłki i uiszczenia przez nadawcę opłaty za zwrot 

przesyłki albo 

2) uiszczenia przez nadawcę opłaty za zwrot przesyłki i za usługę 

pocztową w przypadku ponownego nadania przesyłki. 

2. Opłata za zwrot przesyłki nie może być wyższa niż połowa opłaty 

za usługę pocztową ustalonej dla tej przesyłki w cenniku usług pocztowych albo 

cenniku usług powszechnych. 

3. Jeżeli na opakowaniu przesyłki, o której mowa w ust. 1, nie podano 

oznaczenia nadawcy i jego adresu, przesyłkę taką operator pocztowy doręcza 

adresatowi po pobraniu od niego opłaty za usługę pocztową, ustalonej dla tej przesyłki 

przez operatora pocztowego, który zawarł z nadawcą umowę o świadczenie usługi 

pocztowej, w cenniku usług pocztowych albo cenniku usług powszechnych.  

4. Jeżeli przesyłka, o której mowa w ust. 1, została opłacona 

w kwocie niższej niż należna, operator pocztowy doręcza przesyłkę adresatowi 

pobierając dopłatę, do wysokości  opłaty za usługę pocztową, ustalonej dla tej przesyłki 

przez operatora pocztowego, który zawarł z nadawcą umowę o świadczenie usługi 

pocztowej, w cenniku usług pocztowych albo cenniku usług powszechnych.  

 

Art. 30. Jeżeli operator pocztowy przyjął do przemieszczenia i doręczenia 

przesyłkę rejestrowaną lub przekaz pocztowy, nieopłacone albo opłacone w kwocie 

niższej niż należna, nie może żądać od nadawcy lub adresata uiszczenia opłaty za 

usługę pocztową ani dopłaty do wysokości tej opłaty. 

 



24 
 

Art. 31. 1.  Operatorowi pocztowemu, który zawarł z nadawcą umowę 

o świadczenie usługi pocztowej, przysługuje prawo zastawu na przesyłkach pocztowych 

w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z tej umowy oraz z tytułu uzasadnionych, 

dodatkowych kosztów świadczenia usługi, powstałych z przyczyn leżących po stronie 

nadawcy lub adresata. 

2.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli adresatem przesyłki pocztowej 

jest organ władzy publicznej. 

3.  W przypadku odmowy zaspokojenia przez adresata lub nadawcę 

wierzytelności zabezpieczonych zastawem operator pocztowy, któremu przysługuje 

prawo zastawu, otwiera komisyjnie przesyłkę pocztową i przystępuje do sprzedaży jej 

zawartości: 

1) niezwłocznie – w przypadku żywych zwierząt albo rzeczy 

niebezpiecznych lub łatwo psujących się; 

2) po upływie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia adresata 

lub nadawcy o zamierzonej sprzedaży zawartości przesyłki 

pocztowej – w pozostałych przypadkach. 

4. Kwotę uzyskaną ze sprzedaży zawartości przesyłki pocztowej 

operator pocztowy przekazuje nadawcy, na jego koszt, po potrąceniu wierzytelności 

zabezpieczonych zastawem. 

5. Operatorowi pocztowemu przysługuje roszczenie do nadawcy 

o pokrycie różnicy, w przypadku gdy wierzytelności zabezpieczone zastawem 

przewyższają kwotę uzyskaną ze sprzedaży zawartości przesyłki pocztowej. 

6. W przypadku gdy sprzedaż zawartości przesyłki pocztowej lub jej 

części nie jest możliwa, do niesprzedanej zawartości przesyłki stosuje się przepisy 

art. 33 ust. 9. 

7. Przepisy ust. 1 – 6 nie naruszają przepisów prawa celnego.  

 

Art. 32.  1. Przesyłkę pocztową, której nie można doręczyć adresatowi, 

operator pocztowy, który zawarł z nadawcą umowę o świadczenie usługi pocztowej, 

zwraca nadawcy. Za czynności związane ze zwrotem przesyłki operator ten może żądać 

uiszczenia opłaty w wysokości określonej w cenniku usług pocztowych albo w cenniku 

usług powszechnych albo w umowie. 
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2. 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. 

 

Art. 33. 1.  Przesyłka pocztowa, której nie można doręczyć adresatowi ani 

zwrócić nadawcy z powodu braku lub błędnego adresu nadawcy, zwana dalej 

„przesyłką niedoręczalną”, może zostać otwarta przez operatora pocztowego, który 

zawarł z nadawcą umowę o świadczenie usługi pocztowej, w celu uzyskania danych 

umożliwiających jej doręczenie lub zwrócenie nadawcy. 

2.  Jako przesyłkę niedoręczalną traktuje się także nieopłaconą lub 

opłaconą w kwocie niższej niż należna przesyłkę listową niebędącą przesyłką 

rejestrowaną, jeżeli nadawca odmówi uiszczenia opłaty za zwrot przesyłki albo adresat 

odmówi uiszczenia dopłaty. Do zawartości tej przesyłki stosuje się odpowiednio 

przepisy ust. 9. 

3.  Otwarcie przesyłki niedoręczalnej następuje niezwłocznie, chyba 

że umowa o świadczenie usługi pocztowej przewiduje inny termin. 

4. Operator pocztowy świadczący usługi pocztowe na podstawie 

umów o świadczenie usług pocztowych wyznacza jednostkę organizacyjną, w której 

będą dokonywane czynności związane z otwieraniem przesyłek pocztowych 

i ustalaniem danych umożliwiających ich doręczenie albo zwrócenie nadawcy. 

5. Otwarcia przesyłki niedoręczalnej dokonuje komisja w składzie co 

najmniej 3 osób, powołana przez kierownika jednostki organizacyjnej, o której mowa 

w ust. 4, spośród pracowników tej jednostki. 

6. Otwarcie przesyłki niedoręczalnej powinno być dokonane w sposób 

zapewniający jak najmniejsze uszkodzenie jej opakowania. 

7. Po otwarciu przesyłki niedoręczalnej komisja dokonuje 

sprawdzenia, czy na wewnętrznej stronie opakowania nie zostało umieszczone 

oznaczenie adresata lub nadawcy oraz ich adresy, a w przypadku ich braku komisja 

dokonuje oględzin zawartości przesyłki. 

8. W przypadku ustalenia przez komisję w trakcie czynności, 

o których mowa w ust. 7, danych umożliwiających doręczenie lub zwrot przesyłki 

pocztowej, przesyłka ta po odpowiednim zabezpieczeniu i umieszczeniu adnotacji na 
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opakowaniu o komisyjnym jej otwarciu jest doręczana adresatowi albo zwracana 

nadawcy. 

9. W przypadku gdy otwarcie przesyłki niedoręczalnej nie umożliwi 

jej doręczenia albo zwrócenia nadawcy albo gdy nadawca odmówi przyjęcia zwróconej 

przesyłki: 

1) korespondencja stanowiąca przesyłkę i jej opakowanie 

podlegają zniszczeniu przez operatora pocztowego, o którym 

mowa w ust. 1, w sposób uniemożliwiający odtworzenie 

informacji zawartej w przesyłce i na jej opakowaniu nie 

wcześniej niż po upływie 60 dni od dnia otwarcia przesyłki; 

2) do zawartości przesyłki innej niż korespondencja stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 183, art. 184 i art. 187 Kodeksu cywilnego. 

10.  Przepisy ust. 1 – 9 nie naruszają przepisów prawa celnego. 

 
Art. 34. Kwotę pieniężną określoną w przekazie pocztowym, której nie można 

doręczyć adresatowi, zwraca się nadawcy, a w przypadku gdy jest to niemożliwe 

z powodu braku lub błędnego adresu nadawcy, operator pocztowy, który zawarł z nim 

umowę o świadczenie usługi pocztowej stosuje odpowiednio przepisy art. 184 i art. 187 

Kodeksu cywilnego. 

 
Art. 35. 1. Operator pocztowy, który zawarł z nadawcą umowę o świadczenie 

usługi pocztowej, może po przyjęciu przesyłki pocztowej powierzyć dalsze wykonanie 

usługi innemu operatorowi pocztowemu na podstawie umowy o współpracę zawieranej 

w formie pisemnej.  

2. W umowie o współpracę operatorzy pocztowi określają 

w szczególności: 

1) zakres współpracy;  

2) wynagrodzenie za wykonane przez operatora pocztowego 

czynności związane z realizacją umowy; 

3) zakres i sposób przekazywania  informacji w sprawie 

zabezpieczenia przesyłek pocztowych w celu  zapewnienia 

bezpieczeństwa obrotu pocztowego oraz zatrzymania 
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i zabezpieczenia przesyłek pocztowych w przypadkach, o których 

mowa w art. 36; 

4)  zasady przekazywania operatorowi pocztowemu, który zawarł 

z nadawcą umowę o świadczenie usługi pocztowej, przesyłek 

niedoręczalnych oraz przesyłek pocztowych, których dotyczy 

prawo zastawu;  

5) zasady przekazywania przesyłek pocztowych zwróconych 

z powodu niewłaściwego doręczenia do oddawczej skrzynki 

pocztowej; 

6) terminy wykonania przez operatora pocztowego czynności 

określonych w umowie; 

7) zasady odpowiedzialności za naruszenie warunków umowy. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie naruszają przepisów prawa celnego. 

 

Art. 36. 1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przesyłka pocztowa 

może spowodować uszkodzenie innych przesyłek lub mienia operatora pocztowego, 

operator może zażądać jej otwarcia przez nadawcę, a w przypadku gdy wezwanie 

nadawcy do otwarcia przesyłki jest niemożliwe lub było bezskuteczne, może 

zabezpieczyć przesyłkę na własny koszt w sposób zapewniający bezpieczeństwo obrotu 

pocztowego. 

2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przesyłka pocztowa 

stanowi przedmiot przestępstwa lub jej zawartość stanowi zagrożenie dla ludzi lub 

środowiska, operator pocztowy powiadamia niezwłocznie właściwe podmioty oraz 

zatrzymuje i zabezpiecza przesyłkę do chwili dokonania oględzin przez te podmioty. 

 

Art. 37. 1.  Przesyłkę pocztową lub kwotę pieniężną określoną w przekazie 

pocztowym, z zastrzeżeniem ust. 2 – 6, doręcza się adresatowi pod adresem wskazanym 

na przesyłce, przekazie lub w umowie o świadczenie usługi pocztowej. 

2.  Przesyłka pocztowa, jeżeli nie jest nadana na poste restante, może 

być także wydana ze skutkiem doręczenia: 

1) adresatowi: 
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a) do jego oddawczej skrzynki pocztowej, z wyłączeniem 

przesyłek rejestrowanych, 

b) w placówce pocztowej, jeżeli podczas próby doręczenia 

przesyłki pocztowej adresat był nieobecny pod adresem 

wskazanym na przesyłce, przekazie pocztowym lub 

w umowie o świadczenie usługi pocztowej albo doręczenie 

za pomocą oddawczej skrzynki pocztowej nie jest możliwe, 

c) w miejscu uzgodnionym przez adresata z operatorem 

pocztowym; 

2) przedstawicielowi ustawowemu adresata lub pełnomocnikowi 

adresata upoważnionemu na podstawie pełnomocnictwa 

udzielonego na zasadach ogólnych lub na podstawie 

pełnomocnictwa pocztowego: 

a) pod adresem wskazanym na przesyłce pocztowej, przekazie 

pocztowym lub w umowie o świadczenie usługi pocztowej, 

b) w placówce pocztowej; 

3) osobie pełnoletniej zamieszkałej razem z adresatem, jeżeli 

adresat nie złożył w placówce pocztowej zastrzeżenia 

w zakresie doręczenia przesyłki rejestrowanej lub przekazu 

pocztowego: 

a) pod adresem wskazanym na przesyłce pocztowej, przekazie 

pocztowym lub w umowie o świadczenie usługi pocztowej, 

b) w placówce pocztowej, po złożeniu na piśmie oświadczenia 

o zamieszkiwaniu razem z adresatem; 

4) osobie uprawnionej do odbioru przesyłek pocztowych 

w urzędzie organu władzy publicznej, o którym mowa w art. 1 

ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 

informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228), jeżeli 

adresatem przesyłki jest dany organ władzy publicznej; 

5) osobie uprawnionej do odbioru przesyłek pocztowych 

w podmiotach będących osobami prawnymi lub jednostkami 
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organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, jeżeli 

adresatem przesyłki jest: 

a) dana osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, 

b) niebędąca członkiem organu zarządzającego albo 

pracownikiem danej osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej osoba 

fizyczna w niej przebywająca; 

6) kierownikowi jednostki organizacyjnej lub osobie fizycznej 

przez niego upoważnionej, jeżeli adresatem przesyłki pocztowej 

jest osoba fizyczna przebywająca w jednostce, w której ze 

względu na charakter tej jednostki lub powszechnie uznawany 

zwyczaj doręczenie przesyłki adresatowi jest znacznie 

utrudnione lub niemożliwe. 

3.  Przepisy ust. 2 nie naruszają przepisów innych ustaw dotyczących 

sposobu, zasad i trybu doręczeń. 

4.  Na pisemny wniosek adresata, złożony w odpowiedniej placówce 

pocztowej, przesyłka listowa będąca przesyłką rejestrowaną, z wyłączeniem przesyłek 

kurierskich, może być doręczana w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a. 

5.  Do doręczenia kwoty pieniężnej określonej w przekazie 

pocztowym, z wyłączeniem przekazów nadanych na poste restante, stosuje się 

odpowiednio przepisy ust. 2 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 – 6. 

6.  Do doręczenia przesyłki rejestrowanej lub kwoty pieniężnej 

określonej w przekazie pocztowym w przypadku śmierci adresata stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 32 – 34. 

 

Art. 38. 1. Operator pocztowy może przyjąć od adresata pisemne oświadczenie 

woli o udzieleniu innej osobie pełnomocnictwa do odbioru przesyłek lub przekazów 

pocztowych, zwanego dalej „pełnomocnictwem pocztowym”. 

2.  Pełnomocnictwo pocztowe obejmuje:  
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1)  imię i nazwisko oraz rodzaj, serię i numer dokumentu ze 

zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby udzielającej 

pełnomocnictwa; 

2)  zakres pełnomocnictwa; 

3)  imię i nazwisko oraz rodzaj, serię i numer dokumentu ze 

zdjęciem potwierdzającego tożsamość pełnomocnika. 

3. Pełnomocnictwa pocztowego adresat udziela w obecności 

pracownika operatora pocztowego w placówce pocztowej tego operatora lub, 

w przypadku gdy adresat nie jest w stanie poruszać się samodzielnie, w miejscu jego 

pobytu, okazując dokument potwierdzający tożsamość. 

4. Operator pocztowy może określić w regulaminie świadczenia usług 

pocztowych lub regulaminie usług powszechnych inne przypadki, w których może być 

udzielone pełnomocnictwo pocztowe poza placówką pocztową tego operatora. 

5. Pełnomocnictwo pocztowe może być odwołane w każdym czasie. 

6.  Za przyjęcie pełnomocnictwa pocztowego i jego odwołanie 

operator pocztowy może pobrać opłatę, jeżeli opłata za tę czynność określona została 

w cenniku usług pocztowych lub cenniku usług powszechnych. 

 

Art. 39. 1. Przesyłka pocztowa niewłaściwie doręczona do oddawczej skrzynki 

pocztowej z powodu mylnego lub nieaktualnego adresu lub oznaczenia adresata albo 

nieprawidłowego doręczenia może być zwrócona operatorowi pocztowemu przez: 

1) wrzucenie przesyłki do skrzynki na zwroty, jeżeli taka 

skrzynka została umieszczona przez właściciela lub 

współwłaściciela nieruchomości; 

2) przekazanie przesyłki w placówce pocztowej operatora 

pocztowego, który zamieścił na przesyłce informację 

potwierdzającą przyjęcie przez niego opłaty za usługę 

pocztową, osobie upoważnionej przez tego operatora; 

3) przekazanie przesyłki osobie upoważnionej do doręczania 

przesyłek przez operatora pocztowego, który zamieścił na 

przesyłce informację potwierdzającą przyjęcie przez niego 

opłaty za usługę pocztową; 
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4) wrzucenie przesyłki do nadawczej skrzynki pocztowej 

operatora wyznaczonego, po uprzednim naniesieniu napisu 

„ZWROT”. 

2. Operator wyznaczony jest obowiązany do: 

1) wydzielania zwrotów ze swoich nadawczych skrzynek 

pocztowych od nadanych przesyłek pocztowych oraz 

odbierania zwrotów ze skrzynek na zwroty, jeżeli właściciel 

lub współwłaściciel nieruchomości to umożliwia; 

2) przekazywania zwrotów właściwym operatorom pocztowym, 

którzy zamieścili na przesyłkach informacje potwierdzające 

przyjęcie przez nich opłaty za usługę pocztową.   

3. Operator pocztowy, który zamieścił na przesyłce pocztowej 

informację potwierdzającą przyjęcie przez niego opłaty za usługę pocztową, jest 

obowiązany do przyjęcia zwrotu tej przesyłki. 

4. Operator pocztowy, który zamieścił na przesyłce pocztowej 

informację potwierdzającą przyjęcie przez niego opłaty za usługę pocztową, jest 

obowiązany do uiszczenia opłaty za czynności operatora wyznaczonego związane 

z wykonaniem zwrotu, jeżeli operator wyznaczony określił taką opłatę w cenniku usług 

pocztowych.  

5. W przypadku gdy w skrzynce na zwroty lub nadawczej skrzynce 

pocztowej operatora wyznaczonego znajduje się: 

1) przesyłka pocztowa, której nie można zwrócić właściwemu 

operatorowi pocztowemu z jednoczesnym pobraniem 

stosownej opłaty – operator wyznaczony traktuje tę przesyłkę 

jako niedoręczalną; 

2) druk bezadresowy – operator wyznaczony jest uprawniony do 

jego zniszczenia. 

 

Art. 40. 1. Właściciel lub współwłaściciele: 

1)  nieruchomości gruntowych, na których znajduje się budynek 

mieszkalny, 

2)  budynku mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość 
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– są obowiązani umieścić oddawczą skrzynkę pocztową spełniającą 

wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5. 

2.  Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, jest realizowany: 

1) w budynkach jednorodzinnych – przez umieszczenie oddawczej 

skrzynki pocztowej przed drzwiami wejściowymi do budynku 

lub w ogólnie dostępnej części nieruchomości; 

2) w budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębnione są co 

najmniej 3 lokale – przez umieszczenie w ogólnie dostępnej 

części nieruchomości zestawu oddawczych skrzynek 

pocztowych w liczbie odpowiadającej liczbie samodzielnych 

lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, jeżeli 

posiadają osobny adres. 

3.  Operator wyznaczony ma prawo instalowania i użytkowania na 

obszarach wiejskich lub obszarach o rozproszonej zabudowie własnych oddawczych 

skrzynek pocztowych, po uzgodnieniu z właściwym wójtem (burmistrzem, 

prezydentem miasta), na warunkach uzgodnionych z właścicielem, użytkownikiem 

wieczystym lub posiadaczem samoistnym nieruchomości. 

4.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku zainstalowania przez 

operatora wyznaczonego własnych oddawczych skrzynek pocztowych zgodnie z ust. 3. 

5.  Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, 

jakim powinny odpowiadać oddawcze skrzynki pocztowe oraz ich usytuowanie, jak 

również warunki dostępu dla operatorów pocztowych, mając na uwadze zapewnienie: 

1) bezpieczeństwa obrotu pocztowego; 

2) łatwości dostępu do oddawczych skrzynek pocztowych dla 

wszystkich operatorów pocztowych; 

3) zastosowania wymagań Europejskiego Komitetu Normalizacji, 

a w przypadku braku takich wymagań – innych 

międzynarodowych organizacji normalizacyjnych, których 

Rzeczpospolita Polska jest członkiem. 
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Art. 41. 1. Tajemnica pocztowa obejmuje informacje przekazywane 

w przesyłkach pocztowych, informacje dotyczące realizowania przekazów pocztowych, 

dane dotyczące podmiotów korzystających z usług pocztowych oraz dane dotyczące 

faktu i okoliczności świadczenia usług pocztowych lub korzystania z tych usług. 

2.  Do zachowania tajemnicy pocztowej są obowiązani: 

1) operator pocztowy; 

2) osoby, które z racji wykonywanej działalności mają dostęp do 

tajemnicy pocztowej. 

3.  Naruszeniem obowiązku zachowania tajemnicy pocztowej jest 

w szczególności: 

1) ujawnianie lub przetwarzanie informacji albo danych objętych 

tajemnicą pocztową; 

2) otwieranie zamkniętych przesyłek pocztowych lub 

zapoznawanie się z ich treścią; 

3) umożliwianie osobom nieuprawnionym działań mających na 

celu wykonywanie czynności, o których mowa w pkt 1 i 2. 

4.  Nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy 

pocztowej: 

1) podejmowanie działań, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, 

w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub w umowie 

o świadczenie usługi pocztowej; 

2) posługiwanie się przez operatora pocztowego  referencjami 

obejmującymi dane dotyczące podmiotów korzystających z jego 

usług pocztowych oraz rodzajów tych usług, w przypadku gdy 

dane te są publikowane za zgodą podmiotów, których one 

dotyczą. 

5.  Obowiązek zachowania tajemnicy pocztowej jest nieograniczony 

w czasie. 

6.  Operator pocztowy jest obowiązany do zachowania należytej 

staranności w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi 

przy zabezpieczaniu urządzeń i obiektów wykorzystywanych przy świadczeniu usług 

pocztowych oraz zbiorów danych przed ujawnieniem tajemnicy pocztowej. 
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Art. 42. Informacje lub dane objęte tajemnicą pocztową mogą być zbierane, 

utrwalane, przechowywane, opracowywane, zmieniane, usuwane lub udostępniane 

tylko wówczas, gdy czynności te dotyczą świadczonej usługi pocztowej albo są 

niezbędne do jej wykonania lub jeżeli przepisy odrębne stanowią inaczej. 

 

Art. 43.  1.  Operator pocztowy jest obowiązany do corocznego przedkładania 

Prezesowi UKE, w terminie do dnia 31 marca, sprawozdania z działalności pocztowej 

w poprzednim roku. 

2.  W sprawozdaniu zamieszcza się informacje dotyczące: 

1) sprzedaży usług pocztowych w ujęciu ilościowym 

i wartościowym w podziale na: 

a) usługi powszechne, 

b) usługi wchodzące w zakres usług powszechnych, 

c) przesyłki kurierskie, 

d) inne usługi pocztowe; 

2) średniorocznego zatrudnienia; 

3) liczby placówek pocztowych, w tym jednostek organizacyjnych 

agentów pocztowych; 

4) liczby nadawczych skrzynek pocztowych oraz automatów do 

pocztowej obsługi klientów; 

5) liczby i rodzajów złożonych reklamacji, w podziale na usługi, 

o których mowa w pkt 1, sposobu ich rozpatrzenia oraz liczby 

i wysokości wypłaconych odszkodowań; 

6) dostępu do elementów infrastruktury pocztowej; 

7) rzeczywistego obszaru wykonywanej działalności pocztowej; 

8) okresu wykonywania działalności pocztowej;  

9) formy prawnej przedsiębiorcy i danych teleadresowych; 

10) przynależności do grupy kapitałowej. 

3.  Do sprawozdania z działalności pocztowej należy dołączyć: 

1) aktualny wykaz adresów placówek pocztowych w podziale na: 
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a) jednostki organizacyjne operatora pocztowego i inne 

wyodrębnione i oznaczone przez niego miejsca, w których 

można zawrzeć umowę o świadczenie usługi pocztowej 

lub odebrać przesyłkę pocztową lub kwotę pieniężną 

określoną w przekazie pocztowym, 

b) jednostki organizacyjne agentów pocztowych; 

2) cennik usług pocztowych stosowany w okresie objętym 

sprawozdaniem. 

4.  Prezes UKE może zobowiązać operatora pocztowego do 

przedłożenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni, innych informacji niezbędnych do 

wykonania przepisów ustawy. 

5.  Obowiązkowi przedłożenia sprawozdania z działalności pocztowej, 

w terminie określonym w ust. 1, podlega podmiot wykreślony z rejestru, za okres 

wykonywanej działalności pocztowej w roku, w którym nastąpiło wykreślenie 

z rejestru.  

6.  Na podstawie informacji uzyskanych od operatorów pocztowych 

oraz podmiotów, o których mowa w ust. 5, Prezes UKE corocznie, w terminie do dnia 

31 maja, przedkłada ministrowi właściwemu do spraw łączności raport o stanie rynku 

pocztowego za rok ubiegły łącznie z wynikami kontroli działalności pocztowej oraz 

publikuje go w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Prezesa UKE, 

zwanej dalej „stroną podmiotową BIP”, z zachowaniem wymogów dotyczących 

ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. 

7. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze 

rozporządzenia, wzór formularza służącego do przedkładania Prezesowi UKE 

sprawozdania z działalności pocztowej wraz z objaśnieniami, co do sposobu jego 

wypełnienia, kierując się koniecznością zapewnienia Prezesowi UKE informacji, 

o których mowa w ust. 2, oraz mając na uwadze zapewnienie czytelności i kompletności 

wzoru formularza i objaśnień. 

 

Art. 44. 1. Przedsiębiorca może zastrzec informacje, dokumenty lub ich części 

zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa, dostarczane na żądanie Prezesa UKE lub na 

podstawie przepisów ustawy.   



36 
 

2. Prezes UKE może uchylić zastrzeżenie, w drodze decyzji, jeżeli 

uzna, że dane te są niezbędne do wykonania jego zadań.  

3. Zastrzeżenie uwzględnia się przy ogłaszaniu informacji lub 

dokumentów oraz zapewnianiu dostępu do informacji publicznej. 

4. W przypadku ustawowego obowiązku przekazania informacji lub 

dokumentów otrzymanych od przedsiębiorców innym organom krajowym, 

zagranicznym organom regulacyjnym lub Komisji Europejskiej, informacje 

i dokumenty przekazuje się wraz z zastrzeżeniem i pod warunkiem jego przestrzegania. 

 

Rozdział 4 

Świadczenie usług powszechnych 

 

Art. 45. 1. Do usług powszechnych zalicza się świadczone w obrocie 

krajowym i zagranicznym w ramach obowiązku, o którym mowa w art. 46, usługi 

pocztowe obejmujące: 

1) przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie: 

a) przesyłek listowych, w tym poleconych i z zadeklarowaną 

wartością, o wadze do 2000 g i liczonych z tolerancją 2 

mm wymiarach: 

–  maksymalnych – 900 mm, stanowiących sumę 

długości, szerokości i wysokości, przy czym 

największy wymiar nie może przekroczyć 600 mm, 

a w przypadku przesyłki listowej w formie rulonu        

– 1040 mm, stanowiących sumę długości i podwójnej 

średnicy, przy czym największy wymiar nie może 

przekroczyć 900 mm, 

–  minimalnych – 170 mm w przypadku przesyłki listowej 

w formie rulonu, stanowiących sumę długości 

i podwójnej średnicy, przy czym największy wymiar 

nie może być mniejszy niż 100 mm, 

–   minimalnych strony adresowej – 90x140 mm, 

b) przesyłek dla ociemniałych, 
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c) paczek pocztowych, w tym z zadeklarowaną wartością, 

o masie do 10 000 g i wymiarach, z których największy 

nie przekracza 1500 mm, a suma długości i największego 

obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość nie 

przekracza 3000 mm; 

2) sortowanie, przemieszczanie i doręczanie nadesłanych 

z zagranicy paczek pocztowych o masie do 20 000 g 

i wymiarach, o których mowa w pkt 1 lit. c. 

2. Usług pocztowych, o których mowa w ust. 1, świadczonych dla 

nadawców masowych nie zalicza się do usług powszechnych. 

 

Art. 46. 1. Do świadczenia usług powszechnych na terytorium całego kraju jest 

obowiązany operator wyznaczony. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje świadczenie usług 

powszechnych: 

1) w sposób jednolity w porównywalnych warunkach; 

2) przy zapewnieniu na terytorium całego kraju rozmieszczenia: 

a) placówek pocztowych operatora wyznaczonego zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 pkt 3 oraz  

b) nadawczych skrzynek pocztowych odpowiedniego do 

zapotrzebowania na danym terenie; 

3) z zachowaniem wskaźników czasu przebiegu przesyłek 

pocztowych; 

4) po przystępnych cenach; 

5) z częstotliwością zapewniającą co najmniej jedno opróżnianie 

nadawczej skrzynki pocztowej i doręczanie przesyłek 

pocztowych, co najmniej w każdy dzień roboczy i nie mniej 

niż przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy; 

6) w sposób umożliwiający uzyskanie przez nadawcę dokumentu 

potwierdzającego odbiór przesyłki rejestrowanej. 
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Art. 47. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze 

rozporządzenia, warunki wykonywania usług powszechnych obejmujące: 

1) wskaźniki czasu przebiegu przesyłek pocztowych w obrocie 

krajowym, 

2) wymagania w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek 

pocztowych, w tym: 

a) warunki przyjmowania przesyłek, 

b) sposób postępowania z przesyłkami uszkodzonymi,  

c) sposób dokumentowania wykonania usługi doręczenia 

przesyłek rejestrowanych, 

d) terminy odbioru przesyłek z placówki pocztowej operatora 

wyznaczonego, 

e) wymagania w zakresie opakowania przesyłek, 

f) sposób rozmieszczenia oznaczenia adresata, adresu, 

informacji o opłacie pocztowej oraz innych oznaczeń na 

stronie adresowej przesyłki listowej, 

3) sposób rozmieszczenia placówek pocztowych operatora 

wyznaczonego, 

4) minimalny procentowy udział nadawczych skrzynek pocztowych 

operatora wyznaczonego, których umieszczenie spełnia 

wymagania, o których mowa w art. 62 pkt 3, 

5) sposób świadczenia usług powszechnych 

– biorąc pod uwagę ochronę interesów podmiotów korzystających 

z usług powszechnych, w tym w zakresie czasu przebiegu przesyłek 

pocztowych, przejrzystość wymagań w zakresie przyjmowania 

i doręczania przesyłek pocztowych, dostępność nadawczych 

skrzynek pocztowych operatora wyznaczonego dla osób 

niepełnosprawnych poruszających się za pomocą wózka 

inwalidzkiego, dostępność placówek pocztowych operatora 

wyznaczonego oraz jednolity sposób świadczenia usług 

powszechnych, rzeczywiste zapotrzebowanie na usługi powszechne 
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i wpływ warunków wykonywania tych usług na koszt usług 

powszechnych.  

 

Art. 48. Operator wyznaczony nie może odmówić zawarcia umowy 

o świadczenie usługi pocztowej dotyczącej świadczenia usługi powszechnej, 

z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 i ust. 2 pkt 1. 

 

Art. 49. 1. Operator wyznaczony określa w regulaminie świadczenia usług 

powszechnych warunki ich świadczenia oraz ogólne warunki dostępu do tych usług. 

2.  Operator wyznaczony określa w regulaminie świadczenia usług 

powszechnych sposób informowania o zasadach wprowadzania na terytorium Unii 

Europejskiej przesyłek zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego, o których 

mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 206/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie 

wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia 

zwierzęcego i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 136/2004. 

3. Operator wyznaczony przedkłada Prezesowi UKE projekt 

regulaminu świadczenia usług powszechnych albo projekt zmian do obowiązującego 

regulaminu, wraz z uzasadnieniem, co najmniej na 60 dni przed planowanym terminem 

ich wprowadzenia. 

4. Prezes UKE może, w drodze decyzji, w terminie 30 dni od dnia 

przedłożenia projektu regulaminu świadczenia usług powszechnych albo projektu 

zmian do obowiązującego regulaminu, wnieść sprzeciw wobec ich postanowień, jeżeli 

są sprzeczne z przepisami prawa lub naruszają prawa podmiotów korzystających 

z usług powszechnych. 

5.  Regulamin świadczenia usług powszechnych albo jego zmiany 

w części objętej sprzeciwem Prezesa UKE nie wchodzą w życie. 

6.  Operator wyznaczony jest obowiązany udostępniać regulamin 

świadczenia usług powszechnych w każdej swojej placówce pocztowej i na swojej 

stronie internetowej. 

7. Jeżeli wynika to z właściwości umowy o świadczenie usługi 

pocztowej, której przedmiotem jest świadczenie usługi powszechnej, regulamin 

świadczenia usług powszechnych stanowi nieodpłatny załącznik do umowy. 
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Art. 50. Operator wyznaczony jest obowiązany w terminie 7 miesięcy od 

zakończenia roku obrotowego przedstawiać Prezesowi UKE informację o swojej 

sytuacji finansowej  wynikającej z rentowności usług powszechnych w poprzednim 

roku obrotowym, w tym o rentowności placówek pocztowych w podziale na obszary 

miejskie i wiejskie, uwzględniającą także inne czynniki determinujące warunki 

świadczenia usług powszechnych na danym terenie, w tym trudne warunki 

geograficzne, jeżeli w sposób istotny wpływają na utrudnienie komunikacji pocztowej 

z siedliskami ludzkimi.  

 

Art. 51. 1.  Prezes UKE może, w drodze decyzji, ustanowić dla operatora 

wyznaczonego odstępstwo od obowiązku świadczenia usług powszechnych na 

określonym obszarze z: 

1) częstotliwością, o której mowa w art. 46 ust. 2 pkt 5 lub  

2) zachowaniem wskaźników czasu przebiegu przesyłek 

pocztowych, o których mowa w art. 47 pkt 1, lub  

3) zachowaniem sposobu rozmieszczenia placówek pocztowych, 

o którym mowa w art. 47 pkt 3. 

2. Odstępstwo, o którym mowa w ust. 1, ustanawia się, jeżeli zachodzi 

co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

1) niska gęstość zaludnienia; 

2) trudne warunki geograficzne, które w sposób istotny wpływają 

na utrudnienie komunikacji pocztowej z siedliskami ludzkimi; 

3) niski popyt na usługi powszechne; 

4) niska rentowność albo nierentowność usług powszechnych, 

skutkująca trudną sytuacją finansową operatora wyznaczonego. 

3.  Odstępstwo jest ustanawiane przez Prezesa UKE na podstawie 

informacji, o której mowa w art. 50, art. 110 i art. 111. 

4. Operator wyznaczony może, łącznie z informacją, o której mowa 

w art. 50, złożyć wniosek o ustanowienie odstępstwa. 

5.  Decyzję w sprawie odstępstwa Prezes UKE wydaje w terminie 60 

dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w art. 50. 
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6.  Prezes UKE jest obowiązany poinformować Komisję Europejską 

o ustanowionym odstępstwie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. 

 

Art. 52. 1.  Prezes UKE zapewnia przeprowadzanie badania czasu przebiegu 

przesyłek pocztowych uzyskanego w danym roku w zakresie usług powszechnych 

w obrocie krajowym przez operatora wyznaczonego oraz zapewnia weryfikację 

prawidłowości realizacji badania, a także jego wyników. 

2.  Badanie przeprowadza, z zastrzeżeniem ust. 3, podmiot 

wyspecjalizowany w realizacji badań rynkowych nieposiadający powiązań 

własnościowych lub kontrolnych z operatorem wyznaczonym.  

3. Badanie może być przeprowadzone przez operatora wyznaczonego 

w oparciu o dane z informatycznego systemu śledzenia przesyłek pocztowych 

stosowanego przez tego operatora. Wyniki badania operator wyznaczony przekazuje 

Prezesowi UKE. 

4.  Operator wyznaczony stosujący informatyczny system śledzenia 

przesyłek pocztowych jest obowiązany udostępnić Prezesowi UKE, na jego żądanie, 

dane z tego systemu. 

5.  Prawidłowość realizacji badania, o którym mowa w ust. 2 i 3, oraz 

jego wyniki są weryfikowane przez podmiot wyspecjalizowany, nieposiadający 

powiązań własnościowych lub kontrolnych z operatorem wyznaczonym i podmiotem 

przeprowadzającym badanie. 

6.  W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizowanym 

badaniu, podmiot dokonujący weryfikacji zleca podmiotowi przeprowadzającemu 

badanie podjęcie działań korygujących polegających na wyeliminowaniu błędów 

i zapewniających poprawność wyników badania. 

7.  Prezes UKE zapewnia opracowanie metodyki badań oraz: 

1) uwzględnienie w metodyce badań, o których mowa w ust. 2, 

specyfiki technologii świadczenia usług powszechnych 

operatora wyznaczonego w zakresie, w jakim jest to określone 

w normie przenoszącej normę EN 13850; 
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2)  udział operatora wyznaczonego na etapie opracowywania 

metodyki badań, o których mowa w ust. 2, w zakresie 

sporządzania studium przepływu rzeczywistych przesyłek; 

3) udział operatora wyznaczonego w opracowaniu metodyki 

prowadzenia badań, o których mowa w ust. 3. 

8.  Prezes UKE publikuje na stronie podmiotowej BIP, w terminie do 

dnia 31 maja każdego roku, roczny raport zawierający wyniki badań, o których mowa 

w ust. 1, za poprzedni rok i zawierający informacje w zakresie zgodnym z zakresem 

sprawozdania określonego w normie przenoszącej normę EN 13850. 

9. Informacje dotyczące danych umożliwiających identyfikację 

i lokalizację uczestników badania oraz identyfikację obszarów nieobjętych badaniem 

nie powinny być udostępniane i publikowane. 

 

Art. 53. 1. Operator wyznaczony jest obowiązany ustalać opłaty za usługi 

powszechne w sposób przejrzysty i niedyskryminujący oraz odzwierciedlający koszty 

świadczenia tych usług. 

2. W przypadku ustalenia przez operatora wyznaczonego 

niejednolitych opłat za usługi powszechne, Prezes UKE może nałożyć na operatora, 

w drodze decyzji, obowiązek stosowania jednolitych opłat za te usługi na terytorium 

całego kraju, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia usług powszechnych, 

w szczególności ich przystępności cenowej. Wydając decyzję Prezes UKE bierze pod 

uwagę zachowanie równowagi finansowej operatora wyznaczonego i rentowności usług 

powszechnych oraz wpływ zmian wysokości opłat za usługi powszechne na ostateczny 

poziom kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych i możliwości jego 

sfinansowania.  

3. Decyzję, o której mowa w ust. 2, Prezes UKE podejmuje 

w terminie 60 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w art. 50.  

 

Art. 54. 1. Operator wyznaczony może stosować taryfy specjalne, niższe od 

obowiązujących za dany rodzaj lub sposób świadczenia usługi powszechnej, w stosunku 

do nadawców, którzy wykonują uzgodnione z operatorem czynności związane 

z przygotowaniem lub opracowaniem przesyłek pocztowych lub uzgodnią z nim 
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dodatkowe warunki w zakresie sposobu świadczenia usługi oraz do nadawców 

nadających znaczną liczbę przesyłek w ustalonym z operatorem okresie, pod 

warunkiem że operator przy ustalaniu taryf specjalnych: 

1) stosuje wobec nadawców jednolite i równe kryteria zarówno 

co do opłat za usługi powszechne, jak i warunków 

związanych z umową o świadczenie tych usług; 

2) uwzględnia poniesione koszty świadczenia usługi 

powszechnej.  

2.  Operator wyznaczony jest obowiązany określić w regulaminie, 

o którym mowa w art. 49 ust. 1, kryteria ustalania taryf specjalnych oraz odpowiadające 

tym kryteriom poziomy opustów od opłat obowiązujących za dany rodzaj lub sposób 

świadczenia usługi powszechnej z uwzględnieniem zasad, o których mowa w ust. 1.  

 

Art. 55. 1. Prezes UKE określa, w drodze decyzji, na trzyletnie okresy 

maksymalne roczne poziomy opłat za usługi powszechne, mając na uwadze koszty 

świadczenia usług powszechnych, zapewnienie przystępności cenowej tych usług oraz 

uwarunkowania rynkowe i ekonomiczne. 

2. Maksymalne roczne poziomy opłat za usługi powszechne mogą być 

określane przez Prezesa UKE dla poszczególnych usług powszechnych lub dla tych 

usług pogrupowanych ze względu na ich podobieństwo. Maksymalne roczne poziomy 

opłat za usługi powszechne określa się zgodnie z metodologią, o której mowa w ust. 5. 

3. Operator wyznaczony jest obowiązany przedstawić na wezwanie 

Prezesa UKE w terminie w nim określonym, nie krótszym niż 7 dni, dane niezbędne do 

ustalenia maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne wraz 

z uzasadnieniem, które powinno w szczególności wskazywać sposób ich wyliczenia. 

4. Prezes UKE może wezwać operatora wyznaczonego do 

przedstawienia, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania, 

wyjaśnień niezbędnych do wydania decyzji, o której mowa w ust. 1. 

5. Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

metodologię ustalania maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne, 
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zapewniając uwzględnienie w metodologii kosztów świadczenia usług powszechnych, 

zmian warunków rynkowych oraz jej przejrzystość. 

 

Art. 56. 1. W przypadku znacznych zmian wartości danych stosowanych przy 

ustaleniu maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne, Prezes UKE 

może zmienić decyzję, o której mowa w art. 55 ust. 1, określając maksymalny roczny 

poziom opłat za usługi powszechne na czas pozostały do zakończenia trzyletniego 

okresu, o którym mowa w art. 55 ust. 1. 

2. Decyzja, o której mowa w art. 55 ust. 1, może być także 

zmieniona w związku z powzięciem przez Prezesa UKE informacji o prognozowanej 

wysokości kosztu netto i straty na usługach powszechnych, o której mowa w art. 110, 

lub otrzymaniem planu działań naprawczych, o którym mowa w art. 111.  

3. Maksymalny roczny poziom opłat za usługi powszechne określa 

się zgodnie z metodologią, o której mowa w art. 55 ust. 5. 

4. Operator wyznaczony jest obowiązany przedstawić na wezwanie 

Prezesa UKE w terminie w nim określonym, nie krótszym niż 7 dni, dane niezbędne do 

ustalenia maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne wraz 

z uzasadnieniem, które powinno w szczególności wskazywać sposób ich wyliczenia. 

5. Prezes UKE może wezwać operatora wyznaczonego do 

przedstawienia, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania, 

wyjaśnień niezbędnych do wydania decyzji, o której mowa w ust. 1. 

 

Art. 57. 1. Operator wyznaczony przedkłada Prezesowi UKE projekt cennika 

usług powszechnych albo projekt zmian do obowiązującego cennika wraz 

z określeniem poszczególnych składników kosztów świadczenia każdej usługi, co 

najmniej na 60 dni przed planowanym terminem ich wprowadzenia.  

2. Prezes UKE może, w drodze decyzji, w terminie 30 dni od dnia 

przedłożenia projektu cennika usług powszechnych albo zmian do obowiązującego 

cennika, wnieść sprzeciw w stosunku do całości albo części projektu cennika albo 

projektu zmian do obowiązującego cennika, jeżeli są one sprzeczne z przepisami 

ustawy, w szczególności w przypadku przekroczenia maksymalnych rocznych 

poziomów opłat za usługi powszechne określonych w decyzji, o której mowa w art. 55 
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ust. 1. Cennik usług powszechnych albo jego zmiany w zakresie objętym sprzeciwem 

Prezesa UKE nie wchodzą w życie. 

 

Art. 58. 1. Operator wyznaczony może wystąpić do Prezesa UKE z wnioskiem 

o wydanie zgody na zmianę cennika usług powszechnych lub jego części skutkującą 

przekroczeniem maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne 

określonych w decyzji, o której mowa w art. 55 ust. 1, jeżeli jest to niezbędne dla 

zapewnienia świadczenia usług powszechnych bez naruszenia równowagi finansowej 

operatora wyznaczonego w zakresie dotyczącym świadczenia usług powszechnych.  

2. Prezes UKE wydaje decyzję w sprawie wniosku, o którym mowa 

w ust. 1, w terminie 60 dni od dnia jego złożenia, mając na uwadze zapewnienie 

dostępności usług powszechnych oraz sytuację finansową operatora wyznaczonego 

w zakresie dotyczącym świadczenia usług powszechnych i potrzebę zapewnienia 

rentowności tych usług. 

 

Art. 59. Cennik usług powszechnych oraz zmiany do obowiązującego cennika 

podlegają niezwłocznie ogłoszeniu na stronie podmiotowej BIP oraz są udostępniane 

w każdej placówce pocztowej operatora wyznaczonego i na jego stronie internetowej, 

a ponadto stanowią nieodpłatny załącznik do umowy o świadczenie usługi pocztowej, 

której przedmiotem jest świadczenie usługi powszechnej, gdy wynika to z właściwości 

zawieranej umowy. 

 

Art. 60.  1. Operator wyznaczony nie może odmówić właściwego 

zabezpieczenia przesyłki pocztowej zgodnie z wymaganiami umowy lub regulaminu 

świadczenia usług powszechnych. 

2. Z tytułu wykonania zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, 

operator wyznaczony może pobierać opłatę uwzględniającą koszty wykonania 

zabezpieczenia. 

 

Art. 61. 1. Podmioty wykonujące publiczną regularną komunikację lądową, 

lotniczą, morską lub śródlądową są obowiązane przewozić odpłatnie przesyłki 

pocztowe będące przedmiotem usługi powszechnej. 
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2. Podmiot zarządzający stacją kolejową, lotniskiem cywilnym lub 

portem morskim albo śródlądowym jest obowiązany zapewnić operatorowi 

wyznaczonemu dostęp do niezbędnych pomieszczeń i urządzeń umożliwiający 

załadunek i wyładunek, o ile nie utrudnia to racjonalnego z nich korzystania. 

3. Szczegółowe warunki wykonywania przez podmioty obowiązków, 

o których mowa w ust. 1 i 2, ustala się w umowie, która powinna być zawarta 

w terminie 30 dni od dnia wystąpienia przez operatora wyznaczonego o jej zawarcie. 

4. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio, jeżeli nieruchomość stanowi 

przedmiot użytkowania, najmu, dzierżawy lub trwałego zarządu. 

 

Art. 62. Operator wyznaczony zapewnia osobom niepełnosprawnym dostęp do 

usług powszechnych przez: 

1) organizację pracy placówek pocztowych umożliwiającą osobom 

poruszającym się za pomocą wózka inwalidzkiego korzystanie 

z usług świadczonych przez te placówki; 

2) tworzenie w placówkach pocztowych odpowiednio 

oznakowanych stanowisk obsługi osób niepełnosprawnych; 

3) umieszczanie nadawczych skrzynek pocztowych w sposób 

i w miejscu umożliwiającym korzystanie z nich osobie 

niepełnosprawnej, poruszającej się za pomocą wózka 

inwalidzkiego, w szczególności nadawczych skrzynek 

pocztowych instalowanych w placówce pocztowej lub na 

nieruchomości użytkowanej przez tę placówkę; 

4) doręczanie osobom: 

a) z uszkodzeniem narządu ruchu powodującym konieczność 

korzystania z wózka inwalidzkiego, 

b) niewidomym lub ociemniałym 

– na ich wniosek i bez pobierania dodatkowych opłat, przesyłek 

listowych, przesyłek rejestrowanych, w tym przesyłek 

z zadeklarowaną wartością oraz kwot pieniężnych określonych 

w przekazach pocztowych, z pominięciem oddawczej skrzynki 
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pocztowej oraz bez konieczności odbierania przesyłki 

w placówce pocztowej; 

5) przyjmowanie od osoby niepełnosprawnej w miejscu jej 

zamieszkania prawidłowo opłaconej przesyłki pocztowej 

niebędącej przesyłką rejestrowaną. 

 

Art. 63. 1. Właściciel, użytkownik wieczysty lub posiadacz samoistny 

nieruchomości jest obowiązany umożliwić operatorowi wyznaczonemu umieszczenie 

nadawczych skrzynek pocztowych oraz automatów do pocztowej obsługi klientów, 

a także eksploatację i konserwację tych urządzeń. Warunki korzystania przez operatora 

wyznaczonego z nieruchomości określa się w umowie, która powinna być zawarta 

w terminie 30 dni od dnia wystąpienia operatora wyznaczonego o jej zawarcie.  

2. Nadawcze skrzynki pocztowe oraz automaty do pocztowej obsługi 

klientów powinny być umieszczane, eksploatowane i konserwowane w sposób jak 

najmniej uciążliwy dla właściciela oraz podmiotu korzystającego z nieruchomości, na 

której są umieszczone. 

 

Art. 64. 1. Jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych są obowiązane umożliwić 

operatorowi wyznaczonemu umieszczenie, a także eksploatację i konserwację 

nadawczych skrzynek pocztowych oraz automatów do pocztowej obsługi klientów na 

zajmowanych i administrowanych przez siebie nieruchomościach, o ile nie ogranicza to 

racjonalnego korzystania z tych nieruchomości. 

2. Korzystanie z nieruchomości, o której mowa w ust. 1, w zakresie 

niezbędnym do umieszczenia, eksploatacji lub konserwacji umieszczonej na niej 

nadawczej skrzynki pocztowej oraz automatów do pocztowej obsługi klientów jest 

nieodpłatne. 

 

Art. 65. W przypadku sporów między operatorem wyznaczonym a jednostkami 

zaliczonymi do sektora finansów publicznych dotyczących zakresu obowiązków, 

o których mowa w art. 64, stosuje się odpowiednio przepisy art. 124 ustawy z dnia 

http://lex.mi.gov.pl/lex/content.rpc?reqId=13050385512091216&nro=17494629&wersja=-1&dataOceny=2011-05-10&class=CONTENT&loc=4&baseHref=http%3A%2F%2Flex.mi.gov.pl%2Flex%2Findex.rpc&printGreen=null&printSection=null&printLucene=null&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.226181&full=1
http://lex.mi.gov.pl/lex/content.rpc?reqId=13050385512091216&nro=17494629&wersja=-1&dataOceny=2011-05-10&class=CONTENT&loc=4&baseHref=http%3A%2F%2Flex.mi.gov.pl%2Flex%2Findex.rpc&printGreen=null&printSection=null&printLucene=null&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.366013:part=a124&full=1
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21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, 

z późn. zm.6)). 

 

 

Rozdział 5 

Dostęp do elementów infrastruktury pocztowej 

 

Art. 66. 1.  Operator wyznaczony posiadający: 

1) skrytki pocztowe,  

2) własne oddawcze skrzynki pocztowe,  

3) system kodów pocztowych identyfikujących obszary doręczeń, 

4)  bazy informacji o zmianie adresu w celu przekierowania 

przesyłek pocztowych  

– zwane  dalej „elementami infrastruktury pocztowej”, jest 

obowiązany zapewnić dostęp do tych elementów operatorom 

pocztowym świadczącym usługi wchodzące w zakres usług 

powszechnych. 

2. Operator wyznaczony jest obowiązany zapewnić operatorom, 

którzy nie świadczą usług wchodzących w zakres usług powszechnych dostęp do 

elementów infrastruktury pocztowej, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.  

3. Operator wyznaczony jest obowiązany zapewnić dostęp do 

elementów infrastruktury pocztowej w zakresie określonym w umowie o dostęp do 

elementów infrastruktury pocztowej, zwanej dalej „umową o dostęp”. 

4. Umowa o dostęp jest zawierana w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

Art. 67. 1. Operator wyznaczony określa warunki i wysokość opłat za dostęp 

do elementów infrastruktury pocztowej odpowiednio w regulaminie dostępu do 

elementów infrastruktury pocztowej i cenniku dostępu do elementów infrastruktury 

pocztowej. 
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2. Warunki i wysokość opłat, o których mowa w ust. 1,  określa się 

w sposób przejrzysty i niedyskryminujący, przy czym wysokość opłat powinna 

uwzględniać koszty zapewnienia dostępu do elementów infrastruktury pocztowej. 

3. Operator wyznaczony przedkłada Prezesowi UKE projekt 

regulaminu oraz cennika dostępu do elementów infrastruktury pocztowej lub projekt ich 

zmian wraz z uzasadnieniem, zawierającym w szczególności określenie poszczególnych 

składników kosztów tego dostępu, w terminie co najmniej  60 dni przed planowanym 

terminem wprowadzenia w życie cennika lub regulaminu lub ich zmian. 

4. Prezes UKE może w drodze decyzji, w terminie do 30 dni od dnia 

przedłożenia projektu regulaminu lub cennika dostępu do elementów infrastruktury 

pocztowej lub projektu ich zmian, wnieść sprzeciw w stosunku do całości albo części 

przedłożonego projektu, jeżeli są sprzeczne z przepisami ustawy. Regulamin oraz 

cennik dostępu do elementów infrastruktury pocztowej lub projekt ich zmian w zakresie 

objętym sprzeciwem Prezesa UKE nie wchodzą w życie. 

5. Prezes UKE może w decyzji, o której mowa w ust. 4, zobowiązać 

operatora wyznaczonego do przedłożenia poprawionego projektu regulaminu lub 

cennika dostępu do elementów infrastruktury pocztowej lub projektu ich zmian w części 

objętej sprzeciwem. 

6. Prezes UKE może żądać od operatora wyznaczonego dodatkowych 

dokumentów lub udzielenia dodatkowych informacji w zakresie związanym 

z projektem regulaminu lub cennika dostępu do elementów infrastruktury lub projektu 

ich zmian. Do tego czasu termin, o którym mowa w ust. 4, ulega zawieszeniu. 

7. Regulamin oraz cennik dostępu do elementów infrastruktury 

pocztowej lub ich zmiany podlegają publikacji na stronie podmiotowej BIP.  

  

Art. 68. 1. W przypadku braku zatwierdzonego regulaminu lub cennika 

dostępu do elementów infrastruktury pocztowej albo niezawarcia umowy o dostęp, 

Prezes UKE, na pisemny wniosek operatora pocztowego zainteresowanego zawarciem  

umowy o dostęp, może  nałożyć, w drodze decyzji, na operatora wyznaczonego 

obowiązek podjęcia negocjacji w celu zawarcia takiej umowy. Prezes UKE określa 

w decyzji termin zakończenia negocjacji nie dłuższy niż 60 dni od dnia złożenia 

wniosku.   
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2. W przypadku niepodjęcia negocjacji w sprawie zawarcia umowy 

o dostęp, odmowy zawarcia lub niezawarcia tej umowy w terminie, o którym mowa 

w ust. 1, operator pocztowy zainteresowany zawarciem umowy o dostęp może zwrócić 

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

3.  Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać: 

1) projekt umowy o dostęp; 

2) wskazanie tych części projektu umowy o dostęp, co do których 

strony negocjacji nie doszły do porozumienia; 

3) stanowiska stron negocjacji w spornych kwestiach. 

4. Strony negocjacji są obowiązane do przedłożenia Prezesowi UKE, 

na jego wezwanie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, 

dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku 

o wydanie decyzji w sprawie dostępu. 

 

Art. 69. 1.  Prezes UKE podejmuje decyzję w sprawie dostępu, biorąc pod 

uwagę:  

1) charakter zaistniałych kwestii spornych oraz praktyczną 

możliwość ich rozwiązania; 

2) zapewnienie: 

a) utrzymania ciągłości świadczenia usług powszechnych, 

b) niedyskryminacyjnych warunków dostępu, 

c) rozwoju  konkurencyjnego rynku usług pocztowych. 

2. Decyzja w sprawie dostępu zastępuje umowę o dostęp w zakresie 

objętym decyzją.  

3. W przypadku zawarcia umowy o dostęp decyzja w sprawie dostępu 

wygasa z mocy prawa w zakresie objętym umową.  

4. W sprawach roszczeń majątkowych z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania obowiązków wynikających z decyzji w sprawie dostępu 

właściwa jest droga postępowania sądowego.  

 

Art. 70. 1. Operator wyznaczony posiadający bazę informacji o zmianie adresu 

w celu przekierowania przesyłek pocztowych, któremu podmiot korzystający z usług 
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pocztowych zgłosił informację o zmianie adresu w celu przekierowania przesyłek 

pocztowych, jest obowiązany przekazać tę informację operatorom pocztowym, 

z którymi zawarł umowę o dostęp w zakresie, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 4, 

jeżeli podmiot dokonujący zgłoszenia wyraził zgodę na przekazanie informacji 

o zmianie adresu pozostałym operatorom pocztowym. 

2. Za przyjęcie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, operator 

wyznaczony może pobrać opłatę. 

 

 

Rozdział 6 

Ustanowienie operatora wyznaczonego 

 

Art. 71. 1. Operator wyznaczony jest wybierany na okres 10 lat  przez Prezesa 

UKE, w drodze decyzji, spośród operatorów pocztowych wyłonionych w drodze 

konkursu ogłaszanego przez Prezesa UKE. 

2. Do konkursu może przystąpić operator pocztowy prowadzący 

działalność pocztową na podstawie wpisu do rejestru, który posiada zdolność 

ekonomiczną i techniczną obejmującą co najmniej: 

1) sieć placówek pocztowych, 

2) sieć centrów rozdzielczych, 

3) środki transportu, 

4) organizację przedsiębiorstwa, 

5) płynność finansową 

– umożliwiające realizację zadań operatora wyznaczonego. 

3.  Prezes UKE dokonuje wyboru operatora wyznaczonego, mając na 

uwadze: 

1) zachowanie ciągłości świadczenia usług powszechnych; 

2) zapewnienie wymaganych wskaźników czasu przebiegu 

przesyłek pocztowych oraz dostępności usług powszechnych;  

3) koszt świadczenia usług powszechnych przedstawiony przez 

operatora pocztowego; 

4) zapewnienie rentowności świadczenia usług powszechnych; 
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5) zadania operatora wyznaczonego, w tym wykonywane na 

rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa 

i porządku publicznego; 

6) zdolność ekonomiczną i techniczną operatora pocztowego do 

świadczenia usług powszechnych. 

  4. Decyzja o wyborze operatora wyznaczonego powinna zawierać 

w szczególności: 

1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres 

zamieszkania i adres głównego miejsca wykonywania 

działalności pocztowej; 

2) oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy i numer 

w rejestrze przedsiębiorców albo w innym właściwym 

rejestrze; 

3) numer identyfikacji podatkowej; 

4) numer w rejestrze; 

5) termin rozpoczęcia i zakończenia wykonywania obowiązku 

świadczenia usług powszechnych. 

 

Art. 72.   1.  Prezes UKE ogłasza w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym oraz 

na stronie podmiotowej BIP  konkurs na operatora wyznaczonego. 

2. Konkurs ogłasza się co najmniej na 12 miesięcy przed upływem 

terminu, na jaki został wybrany operator wyznaczony, lub każdorazowo w przypadku 

konieczności wyboru nowego operatora wyznaczonego. 

3.  Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) wymagany zakres informacji umieszczanych w ogłoszeniu 

o konkursie na operatora wyznaczonego, kierując się 

postanowieniami art. 46 ust. 2 oraz mając na uwadze, że 

minimalny zakres informacji w ogłoszeniu o konkursie 

powinien obejmować co najmniej warunki uczestnictwa 

w konkursie, termin składania ofert i kryteria ich oceny; 
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2) zakres wymaganej dokumentacji konkursowej, mając na 

uwadze zupełność dokumentacji niezbędnej do wyboru 

operatora wyznaczonego oraz to, że  zakres dokumentacji 

konkursowej powinien co najmniej określać warunki 

uczestnictwa w konkursie, wymagania jakim powinna 

odpowiadać oferta i kryteria oceny ofert; 

3) tryb postępowania konkursowego, mając na uwadze 

przejrzystość, rzetelność i obiektywność postępowania 

konkursowego. 

 

Art. 73. 1.   Prezes UKE, w drodze decyzji, uznaje konkurs za 

nierozstrzygnięty,  jeżeli: 

1) do konkursu w terminie określonym w ogłoszeniu nie 

przystąpił żaden operator  pocztowy; 

2) żaden z operatorów pocztowych nie spełnił warunków 

uczestnictwa w konkursie; 

3) żaden z operatorów pocztowych nie zapewni realizacji zadań 

operatora wyznaczonego. 

2. Informacja o uznaniu konkursu za nierozstrzygnięty jest 

wywieszana w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej 

„Urzędem”, oraz zamieszczana na stronie podmiotowej BIP. 

3. W przypadku gdy konkurs nie zostanie rozstrzygnięty obowiązki 

operatora wyznaczonego wykonuje dotychczasowy operator wyznaczony.  

4. Prezes UKE określa, w drodze decyzji, okres, na jaki przedłuża 

dotychczasowemu operatorowi wyznaczonemu wykonywanie obowiązków operatora 

wyznaczonego, nie  krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat, kierując się stopniem 

rozwoju rynku pocztowego, zakresem obowiązku, o którym mowa w art. 46 ust. 2, 

koniecznością zachowania ciągłości świadczenia usług powszechnych oraz ich 

dostępności. 
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Art. 74. Prezes UKE ogłasza wyniki konkursu przez ich wywieszenie 

w siedzibie Urzędu oraz zamieszczenie na stronie podmiotowej BIP. Prezes UKE 

informuje o wyborze operatora wyznaczonego, podając jego firmę, siedzibę i adres. 

 

Art. 75. 1. Prezes UKE z urzędu lub na wniosek uczestnika konkursu złożony 

w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, w drodze decyzji, unieważnia 

konkurs, jeżeli zostały rażąco naruszone przepisy prawa. 

2. Unieważnienie konkursu stanowi podstawę wznowienia 

postępowania w sprawie konkursu. 

 

Art. 76. Prezes UKE niezwłocznie informuje Komisję Europejską o wyborze 

operatora wyznaczonego, podając jego firmę, siedzibę i adres oraz datę rozpoczęcia 

przez niego realizacji zadań operatora wyznaczonego.  

 

Art. 77. 1. Decyzja Prezesa UKE o wyborze operatora wyznaczonego wygasa 

z mocy prawa w przypadku:  

1) wykreślenia operatora wyznaczonego z rejestru; 

2) wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności 

pocztowej przez operatora wyznaczonego; 

3) wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy 

będącego operatorem wyznaczonym. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Prezes UKE, w drodze 

decyzji, wskazuje operatora pocztowego, który pełni obowiązki operatora 

wyznaczonego do czasu rozpoczęcia realizacji zadań przez operatora wyznaczonego 

wybranego w drodze konkursu.  

3. Prezes UKE określa, w decyzji, o której mowa w ust. 2, okres, na 

jaki powierza  wykonywanie obowiązków operatora wyznaczonego, nie  krótszy niż 12 

miesięcy i nie dłuższy niż 3 lata, kierując się stopniem rozwoju rynku pocztowego, 

zakresem obowiązku, o którym mowa w art. 46 ust. 2, koniecznością zachowania 

ciągłości świadczenia usług powszechnych oraz ich dostępności. 

4. Wydając decyzję, o której mowa w ust. 2, Prezes UKE bierze pod 

uwagę: 
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1) zachowanie ciągłości świadczenia usług powszechnych oraz 

ich dostępności; 

2) zdolność ekonomiczną i techniczną operatora pocztowego do 

świadczenia usług powszechnych; 

3) zdolność operatora pocztowego do wykonywania zadań, 

w tym na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa 

i porządku publicznego w zakresie wynikającym 

z obowiązków operatora wyznaczonego.  

5. Decyzja, o której mowa w ust. 2, podlega natychmiastowemu 

wykonaniu. 

6. W przypadku gdy żaden z operatorów pocztowych nie spełnia 

kryteriów, o których mowa w ust. 4, Prezes UKE, w drodze decyzji, wskazuje 

operatorów pocztowych, którzy pełnić będą obowiązki operatora wyznaczonego, 

dokonując podziału tego obowiązku według  kryterium terytorialnego lub 

poszczególnych usług powszechnych, w sposób zapewniający brak nakładania się 

obowiązków świadczenia usług powszechnych. Przepisy ust. 3 – 5 stosuje się. 

7. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 6, operatorzy 

wyznaczeni są obowiązani do zawarcia, w zakresie niezbędnym dla zachowania 

interoperacyjności świadczenia usług powszechnych, umów o współpracy, w tym 

o wzajemnym dostępie do sieci  pocztowej,  na przejrzystych i niedyskryminujących 

warunkach.  

Art. 78. 1. Prezes UKE może uchylić decyzję o wyborze operatora 

wyznaczonego w przypadku: 

1) uporczywego naruszania przez operatora wyznaczonego 

warunków świadczenia usług powszechnych, 

2) wykazywania przez operatora wyznaczonego rażąco 

wysokiego kosztu netto, 

3) nierentowności usług powszechnych i uznania przez Prezesa 

UKE, że przedstawiony przez operatora wyznaczonego 

program działań na rzecz przywrócenia i utrzymania ich 

rentowności nie zapewni osiągnięcia tego celu 



56 
 

– jeżeli analiza rynku pocztowego wskazuje, że obowiązek 

świadczenia usług powszechnych może być  zrealizowany przez 

innego operatora pocztowego. 

2. Prezes UKE jest obowiązany poinformować operatora 

wyznaczonego o stwierdzeniu zaistnienia przesłanek wymienionych w ust. 1, które 

mogą skutkować uchyleniem decyzji o wyborze operatora wyznaczonego.  

3. Jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania przez operatora 

wyznaczonego informacji, o której mowa w ust. 2, stwierdzone nieprawidłowości nie 

zostały usunięte Prezes UKE uchyla decyzję o wyborze operatora wyznaczonego. 

4. W przypadku uchylenia decyzji o wyborze operatora 

wyznaczonego operator pocztowy wykonuje obowiązki operatora wyznaczonego do 

czasu przejęcia ich przez nowego operatora wyznaczonego.  

 

Art. 79. 1. Operator wyznaczony, który z przyczyn nieleżących po jego stronie 

nie będzie mógł dalej świadczyć usług powszechnych, jest obowiązany niezwłocznie 

poinformować Prezesa UKE o zamiarze zaprzestania świadczenia tych usług, a także 

o działaniach podjętych dla zachowania ciągłości ich świadczenia.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Prezes UKE uchyla decyzję 

o wyborze operatora wyznaczonego. 

3. Operator pocztowy nie może zaprzestać świadczenia usług 

powszechnych do czasu przejęcia ich świadczenia przez nowego operatora 

wyznaczonego. 

 

Art. 80.  Prezes UKE podaje do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej 

BIP  informację o: 

  1)  zmianie operatora wyznaczonego; 

  2)  przedłużeniu  wykonywania obowiązków dotychczasowemu 

operatorowi wyznaczonemu w trybie art. 73 ust. 4; 

 3)  prawach i obowiązkach operatorów wyznaczonych 

ustanowionych w trybie art. 77 ust. 2, 3 i 6; 

 4)  terminie  rozpoczęcia i zakończenia wykonywania obowiązków 

operatora wyznaczonego. 
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Rozdział 7 

Obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa 

i  porządku publicznego 

 

 

Art. 81.  Operator pocztowy jest obowiązany do wykonywania zadań 

i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa 

i porządku publicznego w zakresie i na warunkach określonych w ustawie oraz 

w przepisach odrębnych. 

 

Art. 82. 1.  Operator pocztowy, począwszy od dnia rozpoczęcia działalności 

pocztowej, jest obowiązany do nieodpłatnego zapewnienia, w ramach wykonywanej 

przez siebie działalności pocztowej, technicznych i organizacyjnych możliwości 

wykonywania przez Policję, Straż Graniczną, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową, Centralne Biuro 

Antykorupcyjne i wywiad skarbowy, zwane dalej „uprawnionymi podmiotami”, oraz 

prokuraturę i sądy, ich zadań określonych odrębnymi przepisami, wymagających: 

1) uzyskania danych o operatorze pocztowym, świadczonych 

usługach pocztowych oraz informacji umożliwiających 

identyfikację korzystających z tych usług, 

2)  udostępniania przesyłek pocztowych w celu kontroli treści 

korespondencji lub zawartości przesyłek, 

3) udostępniania zatrzymanej przez operatora przesyłki 

pocztowej w przypadku podejrzenia, że stanowi przedmiot 

przestępstwa do oględzin przez uprawnione podmioty,  

4) dopuszczenia do dalszego przewozu przesyłki pocztowej 

zawierającej przedmioty przestępstwa w stanie nienaruszonym 

lub po ich usunięciu albo zastąpieniu w całości lub w części 

– zgodnie z zasadami i trybem określonym w przepisach 

odrębnych. 
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2.  Prezes UKE na wniosek operatora pocztowego uzasadniony 

obiektywnymi i niezależnymi od niego technicznymi lub organizacyjnymi przyczynami 

uniemożliwiającymi dalsze wykonywanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, po 

uzyskaniu, w terminie określonym w art. 106 § 3 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, zgody uprawnionych podmiotów, może w całości lub w części, 

w drodze decyzji, obowiązek ten zawiesić na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Wniosek 

składa się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia 

uniemożliwiającego dalsze wykonywanie obowiązku. Do wniosku dołącza się 

harmonogram osiągnięcia przez operatora pocztowego pełnej zdolności do 

wykonywania obowiązku. 

3.  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

warunki i sposób wypełniania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, mając na 

względzie, aby wykonywanie tego obowiązku w jak najmniejszym stopniu zakłócało 

funkcjonowanie przedsiębiorstwa operatora pocztowego oraz kierując się zasadą 

osiągnięcia celu przy jak najniższych nakładach.  

 

Art. 83. 1.  Operator pocztowy jest obowiązany posiadać aktualne 

i uzgodnione plany działania w sytuacjach kryzysowych, stanach nadzwyczajnych oraz 

w przypadkach bezpośrednich zagrożeń dla jego zasobów wykorzystywanych do 

świadczenia usług pocztowych lub utrzymania ciągłości świadczonych usług 

pocztowych, zwanych dalej „sytuacjami szczególnego zagrożenia”, uwzględniające 

obszar wykonywanej działalności pocztowej, w których określa w szczególności: 

1) zasady współpracy z innymi operatorami pocztowymi; 

2) zasady współpracy z podmiotami koordynującymi działania 

ratownicze, podmiotami właściwymi w sprawach zarządzania 

kryzysowego, służbami ustawowo powołanymi do niesienia 

pomocy, a także innymi podmiotami realizującymi zadania na 

rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz 

bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

3) sposób zachowania ciągłości świadczenia usług pocztowych, 

a w przypadku utraty tej ciągłości sposób jej przywrócenia, 



59 
 

z uwzględnieniem pierwszeństwa podmiotów i służb, 

o których mowa w pkt 2; 

4) sposób technicznego i organizacyjnego przygotowania oraz 

procedury działania w przypadku nałożenia na operatora 

pocztowego przez Prezesa UKE dodatkowych obowiązków, 

o których mowa w art. 84 ust. 1; 

5) sposób zabezpieczenia zasobów operatora pocztowego 

w sytuacjach szczególnego zagrożenia oraz przed 

nieuprawnionym dostępem. 

2.  Operator pocztowy sporządzający plan, o którym mowa w ust. 1, 

dokonuje uzgodnienia jego zawartości z organami, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 4, oraz w zakresie określonym w tych przepisach. 

3.  Plan, o którym mowa w ust. 1, podlega aktualizacji: 

1) okresowej – nie rzadziej niż raz na pięć lat; 

2) bieżącej – w przypadku wystąpienia okoliczności 

wpływających na jego zawartość. 

4.  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje, 

zawartość oraz tryb sporządzania i aktualizacji planów, o których mowa w ust. 1, 

organy uzgadniające te plany i zakres uzgodnień, mając na uwadze zakres i obszar 

wykonywanej działalności pocztowej, wielkość operatora pocztowego i jego znaczenie 

dla gospodarki, obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, a także wymagania dotyczące planów, o których mowa w ust. 1. 

 

Art. 84. 1.  W przypadku wystąpienia sytuacji szczególnego zagrożenia, 

Prezes UKE, kierując się rozmiarem zagrożenia i potrzebą ograniczenia jego następstw, 

z zachowaniem zasady minimalizowania negatywnego wpływu nałożonych na 

operatora pocztowego obowiązków, może, w drodze decyzji: 

1) nałożyć na operatora pocztowego obowiązek zachowania 

ciągłości świadczenia usług pocztowych; 

2) nakazać operatorowi pocztowemu nieodpłatne świadczenie 

niektórych usług pocztowych związanych z usuwaniem 
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skutków wystąpienia sytuacji szczególnego zagrożenia. 

2.  Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu 

wykonaniu. 

3.  Decyzja, o której mowa w ust. 1: 

1) wydawana jest z urzędu lub na wniosek podmiotów 

koordynujących działania ratownicze, podmiotów właściwych 

w sprawach zarządzania kryzysowego, służb ustawowo 

powołanych do niesienia pomocy, a także innych podmiotów 

realizujących zadania na rzecz obronności, bezpieczeństwa 

państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

2) może być ogłoszona ustnie operatorowi pocztowemu bez 

uzasadnienia, jeżeli wymagają tego względy obronności, 

bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku 

publicznego; przepis art. 14 § 2 Kodeksu postępowania 

administracyjnego stosuje się.  

4.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, minister właściwy 

do spraw łączności zapewnia operatorowi pocztowemu środki finansowe z budżetu 

państwa niezbędne do wykonania nałożonego zadania.  

 

Art. 85. 1.  Operator wyznaczony jest obowiązany posiadać aktualny 

i uzgodniony plan współdziałania z wojskową pocztą polową w sytuacji wprowadzenia 

stanu wojennego lub stanu wyjątkowego. 

2.  Operator wyznaczony sporządzający plan, o którym mowa 

w ust. 1, dokonuje uzgodnienia jego zawartości z organami, o których mowa 

w przepisach wydanych na podstawie ust. 4, oraz w zakresie określonym w tych 

przepisach. 

3.  Plan, o którym mowa w ust. 1, podlega aktualizacji: 

1) w przypadku wprowadzania zmian organizacyjnych oraz 

zmian w infrastrukturze operatora wyznaczonego lub sposobie 

i zakresie świadczenia usług pocztowych, mających wpływ na 

realizację planu; 
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2) po uzyskaniu od Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 

informacji dotyczących zmian w funkcjonowaniu wojskowej 

poczty polowej, mających wpływ na realizację planu. 

4.  Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu 

z Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, zawartość oraz tryb 

sporządzania i aktualizacji planu, o którym mowa w ust. 1, organy uzgadniające ten 

plan i zakres uzgodnień, biorąc pod uwagę rozmieszczenie sieci pocztowej operatora 

wyznaczonego. 

 

Art. 86. 1.  Operator pocztowy jest obowiązany dostarczać na żądanie Prezesa 

UKE dane dotyczące świadczonych usług pocztowych niezbędne do przygotowania 

systemów łączności na potrzeby obronne państwa, w tym dotyczące systemu 

kierowania bezpieczeństwem narodowym, używanej do tego celu infrastruktury, 

zasobów kadrowych, środków transportowych i wyposażenia umożliwiającego 

dystrybucję przesyłek pocztowych, oraz aktualizować przekazywane dane po każdej ich 

zmianie. 

2.  Dane, o których mowa w ust. 1, są gromadzone w bazie danych 

utworzonej i zarządzanej przez Prezesa UKE. Bazę aktualizuje się niezwłocznie po 

każdej zmianie danych. 

3.  Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowy zakres danych, o których mowa w ust. 1, formę i tryb ich 

dostarczania oraz aktualizacji, mając na uwadze warunki i sposób przygotowania oraz 

wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa, bezpieczeństwo 

przekazywanych danych oraz zapewnienie ich jednorodnej postaci. 

 

Rozdział  8 

Odpowiedzialność operatora pocztowego oraz postępowanie reklamacyjne 

 

Art. 87. 1.  Do odpowiedzialności operatorów pocztowych za niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, 

jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.  
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2.  Operator pocztowy, który zawarł umowę o świadczenie usługi 

pocztowej z nadawcą odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi 

pocztowej, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło: 

1) wskutek siły wyższej; 

2) wyłącznie z powodu naruszenia przez nadawcę lub adresata 

przepisów ustawy albo regulaminu świadczenia usług 

pocztowych lub powszechnych; 

3) wyłącznie z powodu szczególnej podatności przesyłanej rzeczy 

na uszkodzenia wynikającej z jej wad lub naturalnych 

właściwości. 

3.  Operator wyznaczony odpowiada za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie usługi powszechnej, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

nastąpiło wskutek strajku pracowników tego operatora przeprowadzonego zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

4. Operator wyznaczony odpowiada za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie usług powszechnych jedynie w zakresie określonym ustawą, chyba że 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług powszechnych: 

1) jest następstwem czynu niedozwolonego; 

2) nastąpiło z winy umyślnej operatora; 

3) jest wynikiem rażącego niedbalstwa operatora. 

5. Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi pocztowej 

wygasa wskutek przyjęcia przesyłki pocztowej bez zastrzeżeń. Nie dotyczy to jednak 

roszczeń z tytułu niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki zgłoszonych przez 

adresata operatorowi pocztowemu nie później niż po upływie 7 dni od dnia przyjęcia 

przesyłki. 

 

Art. 88. 1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi 

powszechnej przysługuje odszkodowanie: 

1) za utratę przesyłki poleconej – w wysokości żądanej przez 

nadawcę, nie wyższej jednak niż pięćdziesięciokrotność opłaty 

pobranej przez operatora wyznaczonego za traktowanie 
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przesyłki pocztowej jako przesyłki poleconej; 

2) za utratę paczki pocztowej – w wysokości żądanej przez 

nadawcę, nie wyższej jednak niż dziesięciokrotność opłaty 

pobranej za jej nadanie; 

3) za utratę przesyłki z zadeklarowaną wartością – w wysokości 

żądanej przez nadawcę, nie wyższej jednak niż zadeklarowana 

wartość przesyłki; 

4) za ubytek zawartości lub uszkodzenie paczki pocztowej lub 

przesyłki poleconej – w wysokości żądanej przez nadawcę lub 

w wysokości zwykłej wartości utraconych lub uszkodzonych 

rzeczy, nie wyższej jednak niż maksymalna wysokość 

odszkodowania, o którym mowa w pkt 1 lub 2; 

5) za ubytek zawartości przesyłki z zadeklarowaną wartością  

– w wysokości zwykłej wartości utraconych rzeczy; 

6) za uszkodzenie zawartości przesyłki z zadeklarowaną 

wartością – w wysokości zwykłej wartości rzeczy, których 

uszkodzenie stwierdzono. 

2.  Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, nie może być 

wyższe niż zadeklarowana wartość przesyłki. 

3.  Z tytułu nienależytego wykonania usługi powszechnej 

odszkodowanie przysługuje również za doręczenie przesyłki listowej rejestrowanej 

najszybszej kategorii w terminie późniejszym niż w 4 dniu po  dniu nadania  

– w wysokości stanowiącej różnicę między opłatą za przesyłkę listową najszybszej 

kategorii danego przedziału wagowego, a opłatą za taką przesyłkę niebędącą przesyłką 

najszybszej kategorii tego samego przedziału wagowego. 

 

Art. 89. Operator pocztowy jest obowiązany do wypłaty odszkodowania 

w  zakresie nienależytego wykonania usługi doręczenia przesyłek pocztowych 

doręczanych w trybie określonym w Kodeksie postępowania karnego, Kodeksie 

postępowania cywilnego, Kodeksie postępowania administracyjnego oraz w trybie 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 

i  848) polegającego na: 



64 
 

1) nieprawidłowym wypełnieniu przez operatora pocztowego 

dokumentu  potwierdzającego odbiór przesyłki rejestrowanej  

przez adresata jeżeli uniemożliwia to stwierdzenie 

prawidłowości doręczenia przesyłki lub 

2) zwróceniu przesyłki rejestrowanej niezgodnie z terminem lub 

z  uwagi na nieprawidłowo wskazany powód 

– w wysokości opłaty za usługę przesyłki rejestrowanej wraz 

z  opłatą za zapewnienie   potwierdzenia  jej odbioru oraz za zwrot 

tej przesyłki, jeżeli taka opłata została pobrana. 

 

Art. 90.  W przypadku niedoręczenia adresatowi przez operatora 

wyznaczonego kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym, o którym mowa 

w  art. 15 ust. 1 pkt 3, przysługuje odszkodowanie w wysokości pięciokrotnej opłaty 

pobranej za jego nadanie. Zwrotowi podlega również kwota pieniężna określona 

w  przekazie pocztowym. 

 

Art. 91. 1. W przypadku niewykonania usługi pocztowej operator pocztowy 

zwraca w całości pobraną opłatę za usługę pocztową niezależnie od należnego 

odszkodowania. 

2. Niewykonaniem usługi powszechnej w zakresie przesyłki 

rejestrowanej jest w szczególności doręczenie tej przesyłki lub zawiadomienia o próbie 

jej doręczenia po upływie 14 dni od dnia jej nadania. 

3. Do okresu, o którym mowa w ust. 2, nie wlicza się: 

1) dni ustawowo wolnych od pracy; 

2) okresu, na który przesyłka rejestrowana została zatrzymana 

przez operatora wyznaczonego w przypadkach określonych 

w  art. 36 ust. 2. 

 

Art. 92. 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi 

pocztowej prawo wniesienia reklamacji przysługuje: 

1) nadawcy; 
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2) adresatowi – w przypadku gdy nadawca zrzeknie się na jego 

rzecz prawa dochodzenia roszczeń albo gdy przesyłka 

pocztowa lub kwota pieniężna określona w przekazie 

pocztowym  zostanie doręczona adresatowi. 

2. Nadawca albo adresat mogą zgłosić reklamację w każdej placówce 

pocztowej operatora pocztowego, który zawarł umowę o świadczenie usługi pocztowej 

z nadawcą. 

3. Reklamacja może zostać wniesiona nie później niż w terminie 

12  miesięcy od dnia nadania przesyłki pocztowej. 

4. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać reklamacja 

za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej, 

2) sposób wnoszenia reklamacji, 

3) terminy wnoszenia reklamacji, 

4) szczegółowy tryb postępowania reklamacyjnego  

– mając na uwadze maksymalne uproszczenie procedur 

reklamacyjnych w obrocie krajowym, zapewnienie ich 

przejrzystości oraz niezbędną ochronę interesu nadawcy i adresata, 

zakres odpowiedzialności  operatora wyznaczonego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania usług powszechnych 

oraz sposób  świadczenia tych usług.  

 

Art. 93. 1. Drogę postępowania reklamacyjnego w odniesieniu do usług 

pocztowych uważa się za wyczerpaną w przypadku odmowy uznania reklamacji przez 

operatora pocztowego albo niezapłacenia dochodzonej należności w terminie 30 dni od 

dnia uznania reklamacji. 

2. Roszczenia dochodzone na podstawie ustawy przedawniają się 

z  upływem 12 miesięcy od dnia nadania przesyłki pocztowej. 

3. Bieg przedawnienia roszczeń zawiesza się na okres od dnia 

wniesienia reklamacji do dnia wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.  
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Art. 94. Prawo dochodzenia roszczeń określonych w ustawie w zakresie 

niewykonania lub nienależytego wykonania usługi powszechnej w postępowaniu 

sądowym, w postępowaniu mediacyjnym lub w postępowaniu przed stałym 

polubownym sądem konsumenckim, przysługuje nadawcy albo adresatowi po 

wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. 

 

Art. 95. 1. Spór cywilnoprawny między nadawcą albo adresatem a operatorem 

pocztowym może być zakończony ugodą w drodze postępowania mediacyjnego. 

2. Postępowanie mediacyjne prowadzi Prezes UKE na wniosek 

adresata albo nadawcy lub z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu konsumenta. 

3. W toku postępowania mediacyjnego Prezes UKE zapoznaje 

operatora pocztowego z roszczeniem adresata albo nadawcy, przedstawia stronom sporu 

przepisy prawa mające zastosowanie w sprawie oraz ewentualne propozycje 

polubownego zakończenia sporu. 

4. Prezes UKE może wyznaczyć stronom sporu termin polubownego 

zakończenia sprawy. 

5. Prezes UKE odstępuje od postępowania mediacyjnego, jeżeli 

w  wyznaczonym terminie sprawa nie została polubownie zakończona oraz w razie 

oświadczenia co najmniej jednej ze stron sporu, że nie wyraża ona zgody na polubowne 

zakończenie sprawy. 

 

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 (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.7)). 

 

Rozdział 9 

Rachunkowość regulacyjna, kalkulacja kosztów i rachunkowość operatora 

wyznaczonego 

 
Art. 97. 1. Rachunkowość regulacyjną i kalkulację kosztów prowadzi operator 
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wyznaczony.  

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. 

3. 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.  

4. Celem kalkulacji kosztów, prowadzonej zgodnie z zatwierdzonym 

przez Prezesa UKE opisem kalkulacji kosztów jest wyliczenie przez operatora 

wyznaczonego kosztów jednostkowych poszczególnych usług powszechnych, 

umożliwiające w szczególności identyfikację kosztów jednostkowych czynności 

przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych. 

 

Art. 98. 1. Operator wyznaczony jest obowiązany do opracowania 

i  przedłożenia do zatwierdzenia Prezesowi UKE: 

1) projektu instrukcji rachunkowości regulacyjnej zawierającej 

opis przyjętego przez operatora wyznaczonego sposobu 

przypisania przychodów i kosztów, 

2) projektu opisu kalkulacji kosztów zawierającego sposób 

wyliczania kosztów jednostkowych poszczególnych usług 

powszechnych 

– z uwzględnieniem celów określonych w art. 97 ust. 2 i 4, 

i  wymagań określonych w przepisach  wydanych na podstawie 

art.  104. 

2. Prezes UKE może zasięgać opinii niezależnych biegłych 

rewidentów lub ekspertów w przypadku wątpliwości dotyczących przedłożonego przez 
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operatora wyznaczonego projektu instrukcji rachunkowości regulacyjnej lub projektu 

opisu kalkulacji kosztów. 

3. Prezes UKE uzgadnia z operatorem wyznaczonym przedłożony 

projekt instrukcji rachunkowości regulacyjnej i opisu kalkulacji kosztów, w trybie 

i  terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 104, oraz 

zatwierdza, w drodze decyzji, instrukcję rachunkowości regulacyjnej i opis kalkulacji 

kosztów. 

4. W przypadku nieuzgodnienia z operatorem wyznaczonym projektu 

instrukcji rachunkowości regulacyjnej lub projektu opisu kalkulacji kosztów Prezes 

UKE w decyzji o zatwierdzeniu instrukcji rachunkowości regulacyjnej lub opisu 

kalkulacji kosztów może dokonać zmian w przedłożonym przez operatora 

wyznaczonego do zatwierdzenia projekcie instrukcji rachunkowości regulacyjnej lub 

projekcie opisu kalkulacji kosztów.  

5. Prezes UKE, w drodze decyzji, odmawia zatwierdzenia instrukcji 

rachunkowości regulacyjnej lub opisu kalkulacji kosztów, w przypadku gdy nie zostanie 

zachowana zgodność z: 

1) zasadami prowadzenia ksiąg rachunkowych określonymi 

w  ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 

2) wymaganiami określonymi w ustawie i w przepisach 

wydanych na podstawie art. 104. 

 

Art. 99.  Operator wyznaczony przechowuje dokumentację związaną 

z  prowadzeniem rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów, stosując 

odpowiednio przepisy rozdziału 8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

 

Art. 100. Prezes UKE określa, w drodze decyzji, dla operatora wyznaczonego 

wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału, uwzględniając udokumentowane 

koszty pozyskania kapitału, pozycję operatora wyznaczonego na rynku kapitałowym, 

ryzyko związane z zaangażowaniem kapitału oraz, o ile jest to możliwe, koszty 

zaangażowania kapitału na rynkach porównywalnych, a także sposób ustalania 

odpowiedniego poziomu rozsądnego zysku określony w przepisach Unii Europejskiej 
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dotyczących pomocy publicznej z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie 

gospodarczym.  

 

Art. 101. 1. Operator wyznaczony przekazuje Prezesowi UKE roczne 

sprawozdanie z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej zawierające w szczególności 

wyniki kalkulacji kosztów jednostkowych poszczególnych usług powszechnych. 

2. Prezes UKE może zasięgać opinii niezależnych biegłych 

rewidentów lub ekspertów w przypadku wątpliwości dotyczących rzetelności 

i  wiarygodności danych zawartych w rocznym sprawozdaniu z prowadzonej 

rachunkowości regulacyjnej.  

3. Roczne sprawozdanie z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej 

podlega badaniu zgodności z przepisami prawa, zatwierdzoną przez Prezesa UKE 

instrukcją rachunkowości regulacyjnej i opisem kalkulacji kosztów, na koszt operatora 

wyznaczonego, w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, przez 

niezależnego od operatora wyznaczonego biegłego rewidenta. 

4. Niezależnego biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania, 

o  którym mowa w ust. 3, powołuje Prezes UKE. 

5. Roczne sprawozdanie z prowadzonej rachunkowości 

regulacyjnej, zawierające w szczególności wyniki kalkulacji kosztów jednostkowych 

poszczególnych usług powszechnych oraz opinia niezależnego biegłego rewidenta 

z  badania, o którym mowa w ust. 3, podlegają publikacji na stronie podmiotowej BIP 

w  terminie 8 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.  

6. Dane dotyczące kosztów czynności przyjmowania, sortowania, 

przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych nie podlegają publikacji. 

 

Art. 102. Na podstawie opinii niezależnego biegłego rewidenta, o której mowa 

w art. 101 ust. 5, Prezes UKE sporządza corocznie oświadczenie w sprawie zgodności 

prowadzenia przez operatora wyznaczonego rachunkowości regulacyjnej 

z  wymaganiami określonymi w przepisach prawa i zatwierdzoną przez Prezesa UKE 

instrukcją rachunkowości regulacyjnej i publikuje je na stronie podmiotowej BIP. 
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Art. 103. 1. Prezes UKE nakłada, w drodze decyzji, na operatora 

wyznaczonego obowiązek przedłożenia do publikacji  na stronie podmiotowej BIP: 

1) zatwierdzonej instrukcji rachunkowości regulacyjnej; 

2) zatwierdzonego opisu kalkulacji kosztów. 

2. Prezes UKE w decyzji, o której mowa w ust. 1, określa, 

z  zachowaniem wymogów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres 

publikacji instrukcji rachunkowości regulacyjnej, tak aby zapewniona była prezentacja 

sposobów przypisywania przychodów i kosztów, i  opisu kalkulacji kosztów, tak aby 

zapewniona była prezentacja głównych grup kosztów oraz sposobów ich przypisania do 

poszczególnych usług powszechnych. 

 

Art. 104. Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) sposób przypisania przychodów i kosztów operatora 

wyznaczonego do poszczególnych usług powszechnych oraz do 

usług wchodzących w zakres usług powszechnych, pozostałych 

usług pocztowych i pozostałej działalności gospodarczej, także 

do czynności przyjmowania, sortowania, przemieszczania 

i  doręczania przesyłek pocztowych, 

2) szczegółowe zasady kalkulacji kosztów jednostkowych 

poszczególnych usług powszechnych, 

3) tryb i termin uzgadniania i zatwierdzania przez Prezesa UKE 

przedłożonych przez operatora wyznaczonego projektów 

instrukcji rachunkowości regulacyjnej oraz opisu kalkulacji 

kosztów, 

4) zakres i termin przekazywania Prezesowi UKE rocznego 

sprawozdania z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej, 

przyjmując, że dane zawarte w sprawozdaniu są sprawdzalne 

w  rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o  rachunkowości, zawierającego w szczególności wyniki 

kalkulacji kosztów jednostkowych poszczególnych usług 

powszechnych 
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– mając na uwadze rzetelność, przejrzystość oraz kompletność 

sprawozdań z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej oraz 

wyników kalkulacji kosztów, sprawność uzgadniania projektów 

instrukcji rachunkowości regulacyjnej i opisu kalkulacji kosztów 

oraz konieczność ochrony podmiotów korzystających z usług 

pocztowych przed nadużywaniem przez operatora wyznaczonego 

pozycji rynkowej,  a także konieczność umożliwienia działalności 

kontrolnej Prezesowi UKE wobec działalności wykonywanej przez 

operatora wyznaczonego. 

  

Art. 105. 1. Operator wyznaczony prowadzi rachunkowość zgodnie z ustawą 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

2. Operator wyznaczony sporządza roczne sprawozdanie finansowe, 

które podlega badaniu przez biegłego rewidenta.  

3.  Operator wyznaczony jest obowiązany do przedkładania 

Prezesowi UKE, nie później niż do dnia 31 lipca każdego roku za rok poprzedni, 

zbadanego przez biegłego rewidenta, sprawozdania finansowego, w zakresie zgodnym 

z  ustawą, o której mowa w ust. 1. 

4. Operator wyznaczony ogłasza roczne sprawozdanie finansowe 

zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 1. 

 
Rozdział 10 

Kalkulacja kosztu netto i finansowanie obowiązku świadczenia usług powszechnych 

 

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 powszechnych oraz korzyści 

wynikające z praw specjalnych lub wyłącznych przyznanych operatorowi 
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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 i art. 55 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. 

7. W kalkulacji kosztu netto operator wyznaczony nie uwzględnia 

świadczenia usług pocztowych ustawowo zwolnionych z opłaty za usługę pocztową. 

 

Art. 107. 1. Operator wyznaczony jest obowiązany do opracowania 

i  przedłożenia do zatwierdzenia Prezesowi UKE projektu opisu kalkulacji kosztu netto 

zawierającego sposób jego wyliczenia, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

art. 120. 

2. Prezes UKE uzgadnia z operatorem wyznaczonym przedłożony 

projekt opisu kalkulacji kosztu netto, w trybie i terminach określonych w przepisach 
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wydanych na podstawie art. 120, oraz zatwierdza, w drodze decyzji, opis kalkulacji 

kosztu netto. 

3. Prezes UKE może zasięgać opinii niezależnych biegłych 

rewidentów lub ekspertów w przypadku wątpliwości dotyczących przedłożonego przez 

operatora wyznaczonego projektu opisu kalkulacji kosztu netto. 

4. W przypadku nieuzgodnienia z operatorem wyznaczonym 

projektu opisu kalkulacji kosztu netto Prezes UKE w decyzji zatwierdzającej opis 

kalkulacji kosztu netto może dokonać zmian w przedłożonym przez operatora 

wyznaczonego do zatwierdzenia projekcie opisu kalkulacji kosztu netto. 

5. Prezes UKE odmawia, w drodze decyzji, zatwierdzenia opisu 

kalkulacji kosztu netto, w przypadku gdy nie zostanie zachowana zgodność z: 

1) zasadami prowadzenia ksiąg rachunkowych określonymi 

w  ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 

2) wymaganiami określonymi w ustawie i w przepisach 

wydanych na podstawie art. 120. 

 

Art. 108. 1. Koszt netto jest finansowany z: 

1) udziałów operatorów pocztowych objętych obowiązkiem 

udziału w dopłacie; 

2) z budżetu państwa, jeżeli suma udziałów w dopłacie, 

o  których mowa w pkt 1, jest niewystarczająca dla 

sfinansowania kosztu netto. 

2. Operatorzy pocztowi świadczący usługi powszechne lub usługi 

wchodzące w zakres usług powszechnych, których przychód z tych usług w roku 

obrotowym, za który jest ustalana dopłata, przekroczył milion złotych, są obowiązani 

do udziału w dopłacie.  

3. Operatorzy pocztowi świadczący usługi wchodzące w zakres 

usług powszechnych są obowiązani do prowadzenia przejrzystej rachunkowości 

w  sposób zapewniający prowadzenie wyodrębnionej ewidencji dla usług wchodzących 

w zakres usług powszechnych, pozostałych usług pocztowych i pozostałej działalności 

gospodarczej, w celu ustalenia kwoty przychodów stanowiących podstawę do 
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określenia udziału operatora w dopłacie. 

4. Przepis ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3 stosuje się do grupy kapitałowej 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, której 

jednostką jest operator pocztowy. 

 

Art. 109. 1. Finansowanie kosztu netto jest uruchamiane, w przypadku gdy 

świadczenie usług powszechnych przyniosło stratę, rozumianą jako ujemny wynik na 

sprzedaży tych usług.  

2. Koszt netto finansowany jest maksymalnie do wysokości straty na 

świadczeniu usług powszechnych z uwzględnieniem zasad określonych w art. 106.  

3. Kwota udziału operatora wyznaczonego w dopłacie, o której 

mowa w art. 113 ust. 1, nie może stanowić kosztu świadczenia usług powszechnych 

wyliczanego na potrzeby kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług 

powszechnych. 

 

Art. 110. 1. Operator wyznaczony jest obowiązany poinformować ministra 

właściwego do spraw łączności, corocznie, w terminie do dnia 1 marca, 

o  prognozowanej wysokości kosztu netto i straty w następnym roku na usługach 

powszechnych, przedstawiając wstępne wyliczenie wysokości tej prognozy wraz 

z  uzasadnieniem.  

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, przekazywana jest także 

Prezesowi UKE. 

 

Art. 111. Operator wyznaczony jest obowiązany przedłożyć Prezesowi UKE, 

w terminie do dnia 31 marca, plan działań naprawczych w celu likwidacji 

prognozowanej straty na świadczeniu usług powszechnych. 

 

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:   

1) kalkulację kosztu netto i straty na usługach powszechnych; 



75 
 

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:  

1) określa kwotę zweryfikowanego kosztu netto i straty na 

usługach powszechnych; 

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 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.  
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Art. 114. Prezes UKE niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do 

spraw łączności informację o wysokości udziałów operatorów pocztowych w dopłacie, 

określonych w decyzjach, o których mowa w art. 113 ust. 1.  

 

Art. 115. 1. Kwotę ustaloną w decyzji, o której mowa w art. 113 ust. 1, 

z  wyjątkiem kwoty ustalonej dla operatora wyznaczonego, wpłaca się na wyodrębniony 

rachunek bankowy Urzędu, w terminie miesiąca od dnia doręczenia tej decyzji.  

2. Prezes UKE po uzyskaniu wpłaty na rachunek Urzędu 

niezwłocznie przekazuje ją uprawnionemu do otrzymania dopłaty. 

3. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku, o którym 

mowa w ust. 1, powiększają kwotę zgromadzonych środków.  

4. Kwota udziału w dopłacie ustalona dla operatora wyznaczonego 

pozostaje w jego dyspozycji. 

 

Art. 116. Kwota udziału w dopłacie podlega egzekucji administracyjnej 

należności pieniężnych.  

 

Art. 117. 1. Od kwoty udziału w dopłacie nieuiszczonej w terminie naliczane 

są odsetki w wysokości równej odsetkom za zwłokę pobieranym od zaległości 

podatkowych. Przepis art. 54 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa 

stosuje się odpowiednio. 

2.  Zobowiązanie do zapłaty kwoty udziału w dopłacie ulega 

przedawnieniu po upływie 10 lat od dnia upływu terminu określonego w decyzji, 

o  której mowa w art. 113 ust. 1. 

3. Przepis art. 70 § 2 – 7 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

– Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio. 

4. Prezes UKE, na wniosek operatora pocztowego obowiązanego do 

wniesienia kwoty udziału w dopłacie, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem 

wnioskodawcy lub interesem publicznym może, w drodze decyzji, odroczyć termin 

wpłaty kwoty udziału w dopłacie lub rozłożyć kwotę udziału w dopłacie na raty. 



77 
 

Przepis art. 57 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa stosuje się 

odpowiednio.  

5. Odroczenie wpłaty kwoty udziału w dopłacie powoduje również 

odroczenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została odroczona 

wpłata kwoty udziału w dopłacie. 

6. Rozłożenie na raty zapłaty zaległości z tytułu udziału w dopłacie 

następuje wraz z odsetkami za zwłokę. 

7. W przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty 

kwoty udziału w dopłacie, odsetki za zwłokę są naliczane do dnia wniesienia podania 

o  odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległej wpłaty kwoty udziału w dopłacie, 

włącznie  z tym dniem, z zastrzeżeniem ust. 8. 

8. Jeżeli decyzja odmawiająca odroczenia terminu płatności lub 

rozłożenia na raty zapłaty zaległej wpłaty kwoty udziału w dopłacie została doręczona 

zobowiązanemu do jej wniesienia operatorowi pocztowemu: 

1) przed upływem dwóch miesięcy od dnia wniesienia podania, 

odsetki za zwłokę są naliczane, począwszy od dnia 

następującego po upływie terminu płatności kwoty udziału 

w  dopłacie; 

2) po upływie dwóch miesięcy od dnia wniesienia podania, 

dalsze odsetki za zwłokę są naliczane z wyłączeniem okresu 

od dnia następującego po dniu wniesienia podania do dnia 

doręczenia tej decyzji, włącznie z tym dniem. 

 

Art. 118. 1. Do należności z tytułu kwoty udziału w dopłacie ustalonej 

w  decyzji, o której mowa w art. 113 ust. 1, stosuje się odpowiednio:  art. 55, art. 59 § 1 

pkt 1, 4 i 9, art. 60 § 1 pkt 2 i § 1a, art. 61 § 1, art. 93, art. 93a – 93c, art. 93e, art. 94, 

art.  97 § 1 i 2, art. 98 § 1 i § 2 pkt 1, 2 i 7, art. 100 – 103, art. 105  

§ 1 i 2, art. 106 § 1 i 2, art. 107 – 109, art. 112 – 117 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa. 
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2. W przypadku uchylenia decyzji Prezesa UKE, o której mowa 

w  art. 113 ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu III rozdziału 9 „Nadpłata” 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. 

3. Organem właściwym w sprawach, o których mowa w art. 93, 

art.  93a – 93c, art. 93e, art. 94, art. 97 § 1 i 2, art. 98 § 1 i § 2 pkt 1, 2 i 7, art. 100, 

art. 101, art. 105 § 1 i 2, art. 106 § 1 i 2 oraz art. 112 – 117 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. – Ordynacja podatkowa, jest Prezes UKE. 

 

Art. 119. Prezes UKE publikuje corocznie na stronie podmiotowej BIP oraz 

zamieszcza na stronach internetowych Urzędu 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. 120.  Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowe zasady kalkulacji kosztu netto, 

2) zakres projektu opisu kalkulacji kosztu netto, 

3) tryb i terminy uzgadniania i zatwierdzania przez Prezesa UKE 

opracowanego przez operatora wyznaczonego projektu opisu 

kalkulacji kosztu netto, 

4) korzyści pośrednie operatora wyznaczonego wynikające ze 

świadczenia usług powszechnych oraz sposób ich liczenia, 

5) korzyści wynikające z praw specjalnych lub wyłącznych 

przyznanych operatorowi wyznaczonemu oraz sposób ich liczenia 
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–  mając na uwadze zgodność sposobu kalkulacji kosztu netto 

z  przepisami Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie prawa 

operatora wyznaczonego do rozsądnego zysku oraz zachęt do 

zwiększenia jego efektywności kosztowej, uwzględnienia korzyści 

pośrednich wynikających ze świadczenia usług powszechnych, 

zgodność z przepisami o pomocy publicznej, zakres obowiązku 

świadczenia usług powszechnych, o którym mowa w art. 46 oraz 

przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 47, 

kompletność opisu kalkulacji kosztu netto, a także sprawność 

uzgadniania jego projektu. 

 

Rozdział  11 

Kontrola działalności pocztowej 

 

Art. 121. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się 

przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej. 

 

Art. 122. 1. Prezes UKE jest uprawniony do kontroli przestrzegania 

przepisów i decyzji z zakresu działalności pocztowej. 

2. Prezes UKE sprawuje kontrolę: 

1)   działalności pocztowej wykonywanej na podstawie ustawy: 

a)  w zakresie świadczenia usług pocztowych, 

b)  w zakresie stosowania przez operatora świadczącego 

usługi powszechne wymagań dotyczących czasu 

przebiegu przesyłek pocztowych, o których mowa  

w art. 47 pkt 1, 

c)  w zakresie zapewnienia przez operatora świadczącego 

usługi powszechne osobom niepełnosprawnym dostępu do 

świadczonych usług powszechnych w ramach obowiązku, 

o którym mowa w art. 62, 
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d)  pod kątem zgodności z warunkami wymaganymi dla 

wykonywania działalności pocztowej, 

e) w zakresie ustalania cen dostępu do elementów 

infrastruktury pocztowej,  

f) w zakresie wywiązywania się operatorów świadczących 

usługi pocztowe z obowiązków, o których mowa w art. 21 

ust. 4 i art. 49 ust. 2, 

g) wypełniania obowiązków na rzecz obronności 

i  bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku 

publicznego; 

  2)   w celu wykrywania działalności wykonywanej bez 

wymaganego wpisu do rejestru. 

 

Art. 123. 1. Pracownikom Urzędu, zwanym dalej „pracownikami UKE”, 

przysługuje, po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu, wydanego przez 

Prezesa UKE, pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli prawo do 

związanego z zakresem kontroli: 

1) dostępu do materiałów, dokumentów i danych podlegających 

kontroli, a także sporządzania ich kopii; 

2) wstępu do wszystkich obiektów i nieruchomości oraz 

pomieszczeń kontrolowanej jednostki; 

3) przeprowadzenia oględzin, ważenia przesyłek pocztowych 

oraz sprawdzenia wysokości opłaty pobranej przez operatora 

pocztowego. 

2. Czynności kontrolne mogą być prowadzone przez osoby 

posiadające wiedzę specjalistyczną, niebędące pracownikami UKE, na podstawie 

udzielonych im przez Prezesa UKE upoważnień i po przedstawieniu dokumentu 

potwierdzającego ich tożsamość. 

3. Kontrolowany przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić warunki 

niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli oraz udostępnić pracownikom UKE 

oraz osobom, o których mowa w ust. 2, materiały, dokumenty i dane podlegające 
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kontroli, a także udzielać wszelkich potrzebnych informacji. 

4. Czynności kontrolne są dokonywane w obecności 

kontrolowanego przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej. 

5.  Czynności kontrolne powinny być przeprowadzane w sposób 

niepowodujący zakłóceń w funkcjonowaniu kontrolowanego przedsiębiorcy. 

W  przypadku gdy zakres lub termin przeprowadzanej kontroli ma niekorzystny wpływ 

na jakość usług świadczonych przez kontrolowanego przedsiębiorcę, konieczność 

podjęcia takich działań powinna być uzasadniona w protokole, o którym mowa w ust. 6. 

6. Kontrolujący sporządza protokół kontroli. 

7. Protokół kontroli podpisuje także kontrolowany przedsiębiorca 

lub osoba przez niego upoważniona. 

8. Kontrolowany przedsiębiorca może wnieść do protokołu 

zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

protokołu. 

9. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez osoby, 

o  których mowa w ust. 7, kontrolujący czyni o tym wzmiankę w protokole, 

a  odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na 

piśmie Prezesowi UKE. 

 

Art. 124. W przypadku stwierdzenia świadczenia usług pocztowych bez 

wymaganego wpisu do rejestru Prezes UKE wydaje decyzję nakazującą wstrzymanie 

działalności. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

 

Art. 125. 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów lub decyzji 

dotyczących działalności pocztowej Prezes UKE wydaje decyzję określającą zakres 

naruszeń oraz termin usunięcia nieprawidłowości. Decyzja może określać sposób 

usunięcia nieprawidłowości. 

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia warunków wykonywania 

działalności pocztowej, którego charakter i skala nie zagrażają bezpieczeństwu obrotu 

pocztowego oraz istotnym interesom podmiotów korzystających z usług pocztowych 

lub operatorów pocztowych, Prezes UKE wydaje zalecenia pokontrolne, w których 
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wzywa operatora pocztowego do usunięcia naruszeń lub udzielenia wyjaśnień. 

Usunięcie naruszeń lub udzielenie wyjaśnień powinno nastąpić w terminie 14 dni od 

dnia doręczenia zaleceń. 

3. Jeżeli naruszenia wskazane w zaleceniach pokontrolnych 

powtarzały się w przeszłości, Prezes UKE może określić krótszy termin usunięcia 

naruszeń lub udzielenia wyjaśnień, jednak nie krótszy niż 7 dni. 

4. Jeżeli w terminie określonym w zaleceniach pokontrolnych 

operator pocztowy nie usunie wskazanych naruszeń lub udzielone wyjaśnienia okażą się 

niewystarczające, Prezes UKE wydaje decyzję, o której mowa w ust. 1. 

 

Rozdział 12 

Kary pieniężne 

 

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. 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 
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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; 

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, 
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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 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 
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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. 

Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314). 

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. 

 

Art. 127. 1. Karze pieniężnej podlega, kto nie realizuje obowiązku 

umieszczenia oddawczej skrzynki pocztowej albo umieszcza oddawczą skrzynkę 

pocztową niespełniającą wymogów, o których mowa w art. 40. 

2. Karę pieniężną wymierza się po przeprowadzeniu kontroli 

wszczętej na podstawie zawiadomienia o naruszeniu obowiązków, o których mowa 

w  ust. 1. 

3. Wysokość kary pieniężnej wynosi od 50 złotych do  

10 000 złotych. Ustalając wysokość kary pieniężnej, Prezes UKE bierze pod uwagę 

stopień szkodliwości czynu.  
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4. Prezes UKE może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli stopień 

szkodliwości czynu jest znikomy, a podmiot zaprzestał naruszania prawa lub 

zrealizował obowiązek. 

 

Art. 128. 1. Kary pieniężne wymierza Prezes UKE, w drodze decyzji. 

2. Podmiot, o którym mowa w art. 126, jest obowiązany do 

dostarczenia Prezesowi UKE, na jego żądanie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

żądania, danych niezbędnych do określenia podstawy wymiaru kary pieniężnej. 

W  przypadku niedostarczenia danych lub dostarczenia danych uniemożliwiających 

ustalenie podstawy wymiaru kary pieniężnej, Prezes UKE ustala podstawę wymiaru 

kary pieniężnej w sposób szacunkowy, nie mniejszą jednak niż: 

1) 250% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw z grudnia poprzedniego roku, ogłoszonego 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”  

– w przypadkach, o których mowa w art. 126 ust. 6 i 7; 

2) równowartość 500 000 euro, wyrażoną w złotych i ustaloną 

przy zastosowaniu kursu średniego ogłoszonego przez 

Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wydania 

decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej – w pozostałych 

przypadkach. 

3. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym 

decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna. 

4. Kary pieniężne nieuiszczone w terminie wraz z odsetkami za 

zwłokę podlegają ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 

 

Art. 129. 1. Prezes UKE wydaje decyzję o wymierzeniu kary pieniężnej 

w  terminie nieprzekraczającym 24 miesięcy od dnia stwierdzenia naruszeń, o których 

mowa w art. 126 i art. 127. 

2. Od decyzji Prezesa UKE o wymierzeniu kary pieniężnej 
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przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji 

i konsumentów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

3. Zobowiązanie do zapłaty kary pieniężnej ulega przedawnieniu po 

upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary pieniężnej stała się 

ostateczna. 

 

Art. 130. Wpływy z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa. 

 

Rozdział 13 

Zmiany w przepisach obowiązujących 

         

Art. 131. W ustawie z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe (Dz. U. 

Nr  37, poz. 282 oraz z 2006 r. Nr 73, poz. 501) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  art. 45 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 45. Posiadacz wekslu powinien o nieprzyjęciu lub 

o  niezapłaceniu zawiadomić swojego indosanta 

i  wystawcę w ciągu czterech dni powszednich, 

następujących po dniu protestu, a w przypadku 

zastrzeżenia „bez kosztów” – po dniu przedstawienia. 

Każdy indosant powinien w ciągu dwóch dni 

powszednich, następujących po dniu, w którym 

otrzymał zawiadomienie, podać do wiadomości 

swojego poprzednika otrzymane zawiadomienia, 

wskazując nazwiska i adresy tych, którzy dokonali 

zawiadomień poprzednich, i tak kolejno aż do 

wystawcy. Terminy powyższe biegną od otrzymania 

zawiadomienia poprzedniego. 

Ilekroć w myśl ustępu poprzedzającego zawiadamia 

się osobę, podpisaną na wekslu, należy tak samo 

w  tymże terminie zawiadomić jej poręczyciela. 

Jeżeli indosant nie wskazał swego adresu lub podał go 
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w sposób nieczytelny, wystarczy zawiadomienie 

poprzedzającego go indosanta. 

Zawiadomienia można dokonać w jakikolwiek 

sposób, nawet przez proste odesłanie wekslu. 

Obowiązany do zawiadomienia ma udowodnić, że 

dokonał go w przepisanym terminie. Termin ten 

uważa się jako zachowany, jeżeli pismo 

z  zawiadomieniem oddano w polskiej placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego  w rozumieniu 

ustawy z dnia … – Prawo pocztowe (Dz. U.  poz. …) 

w przepisanym terminie. 

Kto nie zawiadomi w czasie powyżej oznaczonym, 

nie traci praw z wekslu, odpowiada jednak za szkodę, 

spowodowaną przez swe niedbalstwo, tylko do sumy, 

na jaką weksel jest wystawiony.”; 

2) uchyla się art. 95. 

  

Art. 132. W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.8)) wprowadza się 

następujące zmiany:  

1) art. 39 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 39. Organ administracji publicznej doręcza pisma za 

pokwitowaniem przez operatora pocztowego 

w  rozumieniu ustawy z dnia … – Prawo pocztowe 

(Dz. U. poz. …), przez swoich pracowników lub 

przez inne upoważnione osoby lub organy.”; 

2) w art. 44 w  § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia …  

– Prawo pocztowe przechowuje pismo przez okres 14 dni 

w swojej placówce pocztowej – w przypadku doręczania 

pisma przez operatora pocztowego,”; 
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3) w art. 47 § 1 otrzymuje brzmienie:  

„§ 1. Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma przesłanego mu 

przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy  

z dnia … – Prawo pocztowe lub inny organ albo w inny 

sposób, pismo zwraca się nadawcy z adnotacją o odmowie 

jego przyjęcia i datą odmowy. Pismo wraz z adnotacją 

włącza się do akt sprawy.”; 

4) w art. 57 w § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2)   nadane w polskiej placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia … – Prawo 

pocztowe,”. 

 

Art. 133. W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 788) w art. 8 § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Zaświadczenie, o którym mowa w § 2, wraz 

z  zaświadczeniem sporządzonym przez kierownika urzędu 

stanu cywilnego na podstawie art. 41 § 1, duchowny 

przekazuje do urzędu stanu cywilnego przed upływem pięciu 

dni od dnia zawarcia małżeństwa; nadanie jako przesyłki 

poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia … – Prawo 

pocztowe (Dz. U. poz. …) jest równoznaczne z przekazaniem 

do urzędu stanu cywilnego. Jeżeli zachowanie tego terminu 

nie jest możliwe z powodu siły wyższej, bieg terminu ulega 

zawieszeniu przez czas trwania przeszkody. Przy obliczaniu 

biegu terminu nie uwzględnia się dni uznanych ustawowo za 

wolne od pracy.”. 

 

Art. 134. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 

cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.9)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 131 § 1 otrzymuje brzmienie: 
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„§ 1. Sąd dokonuje doręczeń przez operatora pocztowego 

w  rozumieniu ustawy z dnia … – Prawo pocztowe 

(Dz.  U. poz. …), osoby zatrudnione w sądzie, 

komornika lub sądową służbę doręczeniową.”; 

2) w art. 135 § 2 otrzymuje brzmienie:  

 „§ 2. Na wniosek strony doręczenie może być dokonane na 

wskazany przez nią adres skrytki pocztowej. W tym 

wypadku pismo sądowe przesłane za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia …  

– Prawo pocztowe składa się w placówce pocztowej tego 

operatora, umieszczając zawiadomienie o tym w skrytce 

pocztowej adresata.”; 

3) w art. 139 § 1  otrzymuje brzmienie: 

 „§ 1. W razie niemożności doręczenia w sposób przewidziany 

w artykułach poprzedzających, pismo przesłane za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 

ustawy z dnia … – Prawo pocztowe należy złożyć 

w  placówce pocztowej  tego operatora, a doręczane 

w inny sposób – w urzędzie właściwej gminy, 

umieszczając zawiadomienie o tym w drzwiach 

mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce 

pocztowej ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo 

pozostawiono, oraz z pouczeniem, że należy je odebrać 

w terminie siedmiu dni od dnia umieszczenia 

zawiadomienia. W przypadku bezskutecznego upływu 

tego terminu, czynność zawiadomienia należy 

powtórzyć.”; 

4) w art. 139 § 11 otrzymuje brzmienie: 

„§ 11. Pismo złożone w placówce pocztowej w rozumieniu 

ustawy z dnia … – Prawo pocztowe może zostać 

odebrane także przez osobę upoważnioną na podstawie 

pełnomocnictwa pocztowego do odbioru przesyłek 
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pocztowych, w rozumieniu tej ustawy.” ;  

5) w art. 165 § 2 otrzymuje brzmienie:  

 „§ 2. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy 

z dnia … – Prawo pocztowe jest równoznaczne 

z  wniesieniem go do sądu.”. 

 

Art. 135. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 64 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Organ egzekucyjny pobiera opłaty za czynności 

egzekucyjne, jeżeli nie później niż po upływie 14 dni od 

dnia dokonania pierwszego zajęcia nieruchomości, 

rzeczy lub prawa majątkowego nadał w placówce 

pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia … – Prawo 

pocztowe (Dz. U. poz. …) za pokwitowaniem lub 

doręczył zobowiązanemu odpis tytułu wykonawczego 

lub zawiadomienie o zajęciu wierzytelności lub innego 

prawa majątkowego.”; 

2) art. 92 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 92. W egzekucji z kwot będących przedmiotem 

krajowych przekazów pocztowych stosuje się 

odpowiednio przepisy dotyczące egzekucji z innych 

wierzytelności pieniężnych. Za wierzyciela zajętej 

wierzytelności uważa się w tym przypadku adresata 

przekazu, a za dłużnika zajętej wierzytelności  

– placówkę pocztową w rozumieniu ustawy z dnia … 

– Prawo pocztowe, która obowiązana jest wypłacić 

kwotę przekazu adresatowi.”; 

3) w art. 97 § 3 otrzymuje brzmienie: 
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„§ 3. Ruchomości przysłane jako krajowe przesyłki pocztowe 

pod adresem zobowiązanego podlegają zajęciu 

w  placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia …  

– Prawo pocztowe obowiązanej do doręczenia tych 

przesyłek. Zajęcie tych ruchomości jest równoznaczne 

z  ich doręczeniem adresatowi. Poborca skarbowy 

dokonuje otwarcia zajętej przesyłki pocztowej 

w  obecności przedstawiciela placówki pocztowej.”. 

 

Art. 136. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r.  – Prawo  przewozowe (Dz. U. 

z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z późn. zm.10)) w art. 35 po ust. 1 dodaje się ust. 1a 

w  brzmieniu:   

„1a. Przesyłki towarowej nie stanowi przesyłka pocztowa będąca                          

przedmiotem usługi pocztowej w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia … – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. ...).”. 

 

Art. 137. W ustawie z dnia 29 września 1986 r.  – Prawo o aktach stanu 

cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264) w art. 61a ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„4. Jeżeli zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, przekazane do 

urzędu stanu cywilnego przez nadanie jako przesyłka polecona 

w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego 

w  rozumieniu ustawy z dnia … – Prawo pocztowe  (Dz. U. 

poz.  …) zostało utracone przed dotarciem do urzędu stanu 

cywilnego, kierownik tego urzędu, na wniosek osoby 

zainteresowanej, zwróci się do duchownego o potwierdzenie 

treści utraconego zaświadczenia oraz dostarczenie dowodu 

nadania przesyłki. Na tej podstawie kierownik urzędu stanu 

cywilnego sporządzi akt małżeństwa, jeżeli stwierdzi, że 

zachowany został termin, o którym mowa w art. 8 § 3 Kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego.”. 

 

http://lex.mi.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.8746:part=a8&full=1
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Art. 138. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. 

Nr  287, poz. 1687 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 908 i 951) w art. 20d ust. 3 otrzymuje 

brzmienie: 

„3. Podmioty uprawnione do świadczenia usług pocztowych, na 

podstawie ustawy z dnia … – Prawo pocztowe (Dz. U. poz.  …) 

są obowiązane do udostępniania danych, określonych w ust. 1, 

policjantom wskazanym we wniosku organu Policji.”. 

 

Art. 139. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm. 11)) w art. 45c w ust. 2 zdanie drugie 

otrzymuje brzmienie: 

„Za zapłacony podatek, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa 

się również zaległość podatkową, której wysokość nie przekracza 

trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia ... – Prawo pocztowe 

(Dz. U. poz. ...) za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki 

poleconej.”. 

 

 

Art. 140. W ustawie z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych 

egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722, z późn. zm.12))  art. 7 

otrzymuje brzmienie:  

„Art. 7. Przesyłki zawierające egzemplarze obowiązkowe 

wysyłane do bibliotek uprawnionych do ich otrzymywania 

są zwolnione od opłat pocztowych, do wysokości 

najniższej opłaty za przyjęcie, przemieszczenie 

i  doręczenie przesyłki niebędącej przesyłką najszybszej 

kategorii, tego rodzaju, tej samej masy, ustalonej 

w  obowiązującym cenniku usług powszechnych operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia … – Prawo 

pocztowe (Dz. U. poz. …).”. 
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Art. 141. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego 

(Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.13)) wprowadza się następujące zmiany:  

1) art. 124 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 124.  Termin jest zachowany, jeżeli przed jego upływem 

pismo zostało nadane w polskiej placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 

ustawy z dnia … – Prawo pocztowe (Dz. U. 

poz. …), w polskim urzędzie konsularnym lub 

złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki 

wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności 

w  administracji odpowiedniego zakładu, a przez 

członka załogi polskiego statku morskiego 

kapitanowi statku.”;  

2) w art. 131 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Wezwania, zawiadomienia oraz inne pisma, od których 

daty doręczenia biegną terminy, doręcza się przez 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia …  

– Prawo pocztowe albo pracownika organu wysyłającego, 

a w razie niezbędnej konieczności przez Policję.”; 

3) w art. 133 § 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„§ 1.  Jeżeli doręczenia nie można dokonać w sposób wskazany 

w art. 132, pismo przesłane za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia … – Prawo 

pocztowe  pozostawia się w najbliższej placówce 

pocztowej tego operatora pocztowego, a przesłane w inny 

sposób w najbliższej jednostce Policji albo we właściwym 

urzędzie gminy. 

§ 2.  O pozostawieniu pisma w myśl § 1 doręczający umieszcza 

zawiadomienie w oddawczej skrzynce pocztowej bądź na 

drzwiach mieszkania adresata lub w innym widocznym 
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miejscu ze wskazaniem, gdzie i kiedy pismo pozostawiono 

oraz że należy je odebrać w ciągu 7 dni; w razie 

bezskutecznego upływu tego terminu, należy czynność 

zawiadomienia powtórzyć jeden raz; tak samo należy 

postąpić w razie doręczenia pisma administracji domu, 

dozorcy domu lub sołtysowi.”; 

4) w art. 237 § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Urzędy, instytucje oraz podmioty prowadzące działalność 

telekomunikacyjną, obowiązane są umożliwić wykonanie 

postanowienia sądu lub prokuratora w zakresie 

przeprowadzenia kontroli rozmów telefonicznych oraz 

zapewnić rejestrowanie faktu przeprowadzenia takiej 

kontroli.”. 

 

Art. 142. W ustawie z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym (Dz. U. 

z  2007 r. Nr 36, poz. 232, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857 

i  Nr 182, poz. 1228) w art. 19 wprowadza się następujące zmiany: 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W razie zastosowania ochrony lub pomocy polegającej na 

zmianie miejsca pobytu lub wydaniu dokumentów, 

o  których mowa w art. 14 ust. 1, Komendant Główny 

Policji może zobowiązać operatora pocztowego 

w  rozumieniu ustawy z dnia … – Prawo pocztowe (Dz. U. 

poz. …) lub jego placówkę pocztową do: 

1)   przekazywania pod wskazany przez siebie adres 

przesyłek przeznaczonych dla osoby objętej ochroną; 

2)   doręczania przesyłek przeznaczonych dla osoby objętej 

ochroną za pośrednictwem osoby przez niego 

upoważnionej.”; 

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Przekazanie lub doręczenie przez placówkę pocztową 
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przesyłki w sposób przewidziany w ust. 1 uważa się za 

doręczenie w rozumieniu ustawy z dnia … – Prawo 

pocztowe.”. 

 

Art. 143. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.14)) w art. 6 pkt 6a 

otrzymuje brzmienie:  

„6a)  budowa i utrzymywanie obiektów oraz pomieszczeń 

niezbędnych do realizacji obowiązków w zakresie świadczenia 

usług powszechnych przez operatora wyznaczonego 

w  rozumieniu ustawy z dnia … – Prawo pocztowe (Dz. U. 

poz. …), a także innych obiektów i pomieszczeń związanych 

ze świadczeniem tych usług;”. 

 

Art. 144. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 749 i 848) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 12 w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

  „2)   nadane w polskiej placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia … – Prawo 

pocztowe (Dz. U. poz. …) albo złożone w polskim 

urzędzie konsularnym;”; 

2) w art. 54 w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

 „5) jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności 

wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego 

w rozumieniu ustawy z dnia … – Prawo pocztowe za 

traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej;”; 

3) w art. 60 w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) przy zapłacie gotówką – dzień wpłacenia kwoty podatku 

w kasie organu podatkowego lub na rachunek tego organu 

w banku, w placówce pocztowej  w rozumieniu ustawy 

z  dnia … – Prawo pocztowe, w spółdzielczej kasie 
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oszczędnościowo-kredytowej, biurze usług płatniczych 

lub w instytucji płatniczej albo dzień pobrania podatku 

przez płatnika lub inkasenta;”; 

4) w art. 77b w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) nadania przekazu pocztowego;”; 

5) art. 144 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 144. Organ podatkowy doręcza pisma za pokwitowaniem 

przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy 

z  dnia … – Prawo pocztowe, swoich pracowników 

lub przez osoby uprawnione na podstawie 

odrębnych przepisów. W przypadku gdy organem 

podatkowym jest wójt, burmistrz (prezydent miasta), 

pisma może doręczać sołtys za pokwitowaniem.”;  

6) w art. 150 w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia …  

– Prawo pocztowe przechowuje pismo przez okres 14 dni 

w swojej placówce pocztowej – w przypadku doręczania 

pisma przez operatora pocztowego; ”. 

 

Art. 145. W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 

Nr  144, poz. 930, z późn. zm.15)) w art. 21 b w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje 

brzmienie: 

„Za zapłacony podatek, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa 

się również zaległość podatkową, której wysokość nie przekracza 

trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia ... – Prawo pocztowe 

(Dz. U. poz....) za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki 

poleconej.”; 

 

Art. 146. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej 
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– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, 

poz. 424, z późn. zm.16))  w art. 35a  ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Wnioski, o których mowa w art. 30 ust. 1, art. 34 ust. 1 i 5, 

składa się osobiście w siedzibie Instytutu Pamięci, jego 

oddziałach i delegaturach lub za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia … – Prawo pocztowe 

(Dz. U. poz. …), pod warunkiem poświadczenia podpisu 

wnioskodawcy przez notariusza. 

 2. Osoba mająca stałe miejsce zamieszkania za granicą może 

złożyć wniosek osobiście w polskiej placówce konsularnej, przy 

czym podpis wnioskodawcy uwierzytelnia konsul. Wniosek taki 

może być również złożony za pośrednictwem operatora 

pocztowego, pod warunkiem poświadczenia podpisu 

wnioskodawcy przez notariusza lub inną osobę uprawnioną do 

uwierzytelniania podpisów zgodnie z prawem państwa, 

w  którym ta czynność zostanie dokonana.”. 

 

Art. 147. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych  

(Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.17)) w art. 4023  § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Jeżeli formularze, o których mowa w § 1 pkt 5, z przyczyn 

technicznych nie mogą zostać udostępnione na stronie 

internetowej, spółka publiczna wskazuje na tej stronie sposób 

i  miejsce uzyskania formularzy. W takim przypadku spółka 

publiczna wysyła formularze nieodpłatnie za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia … – Prawo 

pocztowe  (Dz. U. poz. …) każdemu akcjonariuszowi na jego 

żądanie.”. 

 

Art. 148. W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276,  z późn. 

zm.18)) wprowadza się następujące zmiany: 
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1) w art. 2 w pkt 1 lit. m otrzymuje brzmienie:  

„m) operatorów pocztowych w rozumieniu ustawy  

z dnia ... – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. …),”; 

2) w art. 8b w ust. 2 skreśla się pkt 2. 

 

Art. 149. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, Nr 114, poz. 760 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 

i  Nr 227, poz. 1367) w art. 17 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

„5. Nadanie pisma z odwołaniem w polskiej placówce pocztowej 

operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia …  

– Prawo pocztowe (Dz. U. poz. …) lub w polskim urzędzie 

konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do Komitetu 

Odwoławczego.”. 

 

Art. 150. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r.  – Prawo o postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) wprowadza się następujące 

zmiany:  

1) w   art. 65 § 1 i 2 otrzymują brzmienie:  

„§ 1. Sąd dokonuje doręczeń przez operatora pocztowego 

w  rozumieniu ustawy z dnia … – Prawo pocztowe 

(Dz.  U. poz. …), przez swoich pracowników lub przez 

inne upoważnione przez sąd osoby lub organy. 

§ 2. Do doręczenia pism w postępowaniu sądowym przez 

operatora pocztowego, stosuje się tryb doręczania pism 

sądowych w postępowaniu cywilnym, jeżeli przepisy 

niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.”; 

2) w art. 73 § 1 – 3 otrzymują brzmienie: 

„§ 1. W razie niemożności doręczenia pisma w sposób 

przewidziany w art. 65 – 72, pismo składa się na okres 

czternastu dni w placówce pocztowej w rozumieniu 

ustawy z dnia … – Prawo pocztowe  albo w urzędzie 
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gminy, dokonując jednocześnie zawiadomienia 

określonego w § 2. 

§ 2. Zawiadomienie o złożeniu pisma wraz z informacją 

o  możliwości jego odbioru w placówce pocztowej albo 

w urzędzie gminy w terminie siedmiu dni od dnia 

pozostawienia zawiadomienia, umieszcza się 

w  oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest 

możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu 

wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura 

lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje 

swoje czynności zawodowe. 

§ 3. W przypadku niepodjęcia pisma w terminie, o którym 

mowa w § 2, pozostawia się powtórne zawiadomienie 

o  możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym 

niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia 

o  złożeniu pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie 

gminy.”; 

3) w art. 83  § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Oddanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia … – Prawo 

pocztowe lub w polskim urzędzie konsularnym jest 

równoznaczne z wniesieniem go do sądu.”. 

 

Art. 151. W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe 

i  naprawcze (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361, z późn. zm.19)) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 176 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Syndyk zawiadamia placówki pocztowe w rozumieniu 

ustawy z dnia … – Prawo pocztowe  (Dz. U. poz. …) 

o  ogłoszeniu upadłości. Placówki te doręczają syndykowi 

adresowane do upadłego przesyłki pocztowe. Syndyk 
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wydaje upadłemu przesyłki pocztowe, które nie dotyczą 

majątku masy upadłości lub których zatrzymanie nie jest 

potrzebne ze względu na zawarte w nich wiadomości.”; 

2)  art. 388 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 388. Zawiadomienia uczestników postępowania 

o  pierwszym posiedzeniu sądu można dokonać za 

pośrednictwem operatora pocztowego w  rozumie-

niu ustawy z dnia … – Prawo pocztowe przesyłką 

poleconą, odpowiednio za potwierdzeniem odbioru 

albo za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.”. 

 

Art. 152.  W ustawie  z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. 

z  2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm.20)) w art. 92 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1)   wstępu na wszystkie grunty, w tym leśne, oraz do wszelkich 

pomieszczeń, środków transportu i obiektów, w których są lub 

były uprawiane, wytwarzane, przewożone lub przechowywane 

rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, a także środki 

ochrony roślin, materiał siewny i opryskiwacze, oraz na teren 

portów, przystani, lotnisk, stacji kolejowych, placówek 

pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia … – Prawo pocztowe 

(Dz. U. poz. …), przejść granicznych, w celu przeprowadzenia 

kontroli wynikających z przepisów ustawy i przepisów 

o  nasiennictwie;”. 

 

Art. 153. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej  (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.21)) w art. 75 w ust. 1 

uchyla się pkt 24. 

 

Art. 154. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.22)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 67 w ust. 3 w pkt 1 uchyla się lit. d, 
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2) w art. 198b ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 

7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając 

jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie 

skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego 

w  rozumieniu ustawy z dnia … – Prawo pocztowe  (Dz. U. 

poz. …) jest równoznaczne z jej wniesieniem.”. 

 

Art. 155. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) art. 33c otrzymuje brzmienie: 

„Art. 33c. W przypadku importu towarów doręczanych w formie 

przesyłek pocztowych przez operatora wyznaczonego 

w  rozumieniu ustawy z dnia … – Prawo pocztowe 

(Dz.  U. poz. …) do podatku z tytułu importu towarów 

przepis art. 65a ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo 

celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.23)) stosuje się 

odpowiednio.”. 

 

Art. 156. W ustawie z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, 

poz. 622, z późn. zm.24)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 57 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1)   przy zapłacie gotówką – dzień wpłacenia kwoty 

należności w kasie urzędu celnego lub na rachunek organu 

celnego w banku, w placówce pocztowej w rozumieniu 

ustawy z dnia … – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. …), 

w  spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej;”; 

2) w art. 65a: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. W przypadku doręczania przez operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia …  

– Prawo pocztowe, zwanego dalej „operatorem”, 
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przesyłek zawierających towary, w stosunku do 

których istnieje obowiązek uiszczenia należności 

przywozowych, operator jest zobowiązany pobrać te 

należności od odbiorcy przed wydaniem mu 

przesyłki.”, 

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:  

„7. Odsetek, o których mowa w ust. 5, nie nalicza się, 

jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności 

wartości opłaty pobieranej przez operatora za 

traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki 

poleconej.”. 

 

Art. 157. W ustawie dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji 

i  rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281 oraz z 2009 r. Nr 116, 

poz. 976) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 14 ust. 12 otrzymuje brzmienie: 

„12. Właściciel koniowatego, a w przypadku koniowatych, 

o  których mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 

504/2008 – dyrektor parku narodowego lub dyrektor parku 

krajobrazowego, odbiera paszport koniowatego lub jego 

duplikat osobiście, chyba że złoży podmiotowi 

prowadzącemu rejestr koniowatych oświadczenie, 

w  którym wyrazi zgodę na doręczenie mu tego paszportu 

lub jego duplikatu za pośrednictwem placówki pocztowej 

operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia …  

– Prawo pocztowe (Dz. U. poz. …), przesyłką poleconą za 

potwierdzeniem odbioru.”; 

2) w art. 19 ust. 5a otrzymuje brzmienie: 

„5a. Posiadacz bydła odbiera paszport bydła lub jego duplikat 

osobiście, chyba że złoży podmiotowi prowadzącemu 

rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych 
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oświadczenie, w którym wyrazi zgodę na doręczenie mu 

tego paszportu lub jego duplikatu za pośrednictwem 

placówki pocztowej operatora wyznaczonego 

w  rozumieniu ustawy z dnia … – Prawo pocztowe, 

przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.”. 

 

Art. 158. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i  instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.25))  w art. 90 

ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” 

wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

w  gospodarce narodowej według województw w pierwszym 

i  trzecim kwartale danego roku, z wyłączeniem Poczty Polskiej 

– Spółki Akcyjnej i Telekomunikacji Polskiej – Spółki 

Akcyjnej. Do obliczenia wysokości przeciętnego wynagrodzenia 

nie przyjmuje się wypłat z tytułu udziału w zysku lub 

w nadwyżce bilansowej oraz dodatkowych wynagrodzeń 

rocznych dla pracowników jednostek sfery budżetowej.”. 

 

Art. 159. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne 

(Dz.  U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.26)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 192: 

a) w ust. 1: 

− w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a)  z zakresu regulacji działalności pocztowej, 

określonych w ustawie z dnia …  – Prawo pocztowe 

(Dz. U. poz. …),”, 

− pkt 20 otrzymuje brzmienie: 

„20) przedstawianie Komisji Europejskiej informacji 

z  zakresu poczty, w tym: 



105 
 

a) o nazwie i adresie operatora wyznaczonego 

świadczącego usługi powszechne, 

b) o sposobie udostępniania korzystającym z usług 

powszechnych szczegółowych i aktualnych 

informacji dotyczących charakteru oferowanych 

usług, warunków dostępu, cen i minimalnych 

wymagań w zakresie czasu przebiegu przesyłek 

pocztowych, 

c) o przyjętych dla obrotu krajowego minimalnych 

wymaganiach dotyczących czasu przebiegu 

przesyłek pocztowych i przyznanym 

odstępstwie w tym zakresie, 

d) o przyznanym odstępstwie od częstotliwości 

opróżniania nadawczych skrzynek pocztowych 

i  doręczania przesyłek z jednoczesnym 

przekazaniem tej informacji pocztowym 

organom regulacyjnym krajów członkowskich 

Unii Europejskiej, 

e) danych statystycznych o krajowym rynku 

pocztowym oraz, na żądanie Komisji 

Europejskiej, informacji o systemie rachunku 

kosztów stosowanym przez operatora 

wyznaczonego.”, 

− dodaje się pkt 21 w brzmieniu: 

„21) kontrola obowiązku umieszczania oddawczych 

skrzynek pocztowych zgodnie z obowiązkiem 

wynikającym z ustawy z dnia … – Prawo 

pocztowe.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Prezes UKE, wykonując obowiązek, o którym mowa 

w ust. 1 w pkt 21, ma prawo wstępu na teren 

nieruchomości, na których znajdują się oddawcze 
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skrzynki pocztowe.”; 

2) po art. 192 dodaje się art. 192a w brzmieniu: 

„Art. 192a. 1. Prezes UKE, co najmniej raz na 4 lata, 

przeprowadza badanie społeczne zapotrzebowa-

nia na usługi powszechne w  rozumieniu ustawy 

z dnia … – Prawo pocztowe, obejmujące 

w szczególności badanie: 

1) środowiska technologicznego, ekonomicz-

nego i społecznego oraz związanych z tym 

potrzeb korzystających z usług powsze-

chnych; 

2) sposobu wypełniania przez operatora 

wyznaczonego obowiązku zapewnienia 

dostępności i jakości usług powszechnych. 

 2. Wyniki badania, o którym mowa w ust. 1, 

Prezes UKE niezwłocznie przekazuje 

ministrowi właściwemu do spraw łączności oraz 

zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu 

Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej.”. 

  

Art. 160. W ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. 

zm.27)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 176 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Termin jest zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano 

pismo w polskiej placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia … – Prawo 

pocztowe (Dz. U. poz. …) lub złożono w polskim urzędzie 

konsularnym.”; 

2) w art. 180 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 



107 
 

„1. Wezwania, zawiadomienia, zarządzenia, postanowienia lub 

orzeczenia, od których daty doręczenia biegną terminy, 

zwane dalej „pismami”, doręcza się przez operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia … – Prawo 

pocztowe jako przesyłki polecone, odpowiednio za 

potwierdzeniem odbioru albo za zwrotnym pokwitowaniem 

odbioru. Pisma doręczane przez osoby, o których mowa 

w  ust. 2, wydaje się za pokwitowaniem.”; 

3) w art. 185: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Odbierający pismo potwierdza odbiór i jego datę 

swoim podpisem odpowiednio na potwierdzeniu 

odbioru albo na zwrotnym pokwitowaniu odbioru, 

w  przypadku gdy pismo jest doręczane przez 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia … 

– Prawo pocztowe, a w pozostałych przypadkach na 

pokwitowaniu. Doręczający potwierdza swoim 

czytelnym podpisem sposób doręczenia i datę 

doręczenia.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma doręczanego 

przez operatora pocztowego lub w inny sposób, pismo 

zwraca się nadawcy z adnotacją o odmowie jego 

przyjęcia i datą odmowy. Pismo wraz z adnotacją 

włącza się do akt sprawy.”; 

4) art. 186 otrzymuje brzmienie: 

„ Art. 186. 1. W przypadku pisma doręczanego przez operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia …  

– Prawo pocztowe, którego nie można doręczyć 

w sposób określony w art. 180 ust. 1 lub art. 184, 

na stronie adresowej przesyłki zawierającej 
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pismo listonosz dokonuje adnotacji „awizowano 

dnia” i niezwłocznie przekazuje ją do właściwej 

placówki tego operatora. 

2. Zawiadomienie o złożeniu pisma w placówce 

pocztowej wraz z informacją o tym, gdzie i kiedy 

adresat może je odebrać, listonosz umieszcza 

w  pocztowej skrzynce oddawczej adresata lub 

gdy jest to niemożliwe na drzwiach jego 

mieszkania. 

3. Pozostawienie pisma w placówce pocztowej, 

placówka ta potwierdza przez umieszczenie na 

adresowej stronie przesyłki zawierającej pismo 

odcisku datownika oraz podpisu przyjmującego 

pracownika. 

4. Pismo przechowuje się w placówce pocztowej 

wraz z potwierdzeniem odbioru albo zwrotnym 

pokwitowaniem odbioru, przez 7 dni od dnia 

następnego po jego złożeniu. 

5. Jeżeli adresat nie zgłosi się po odbiór pisma 

w  terminie, o którym mowa w ust. 4, placówka 

pocztowa wysyła powtórne zawiadomienie 

o  możliwości jego odbioru, zaś na stronie 

adresowej przesyłki zawierającej pismo 

umieszcza się odcisk datownika i dokonuje 

adnotacji „awizowano powtórnie dnia”; 

w  zawiadomieniu tym określa się siedmiodniowy 

termin do odbioru pisma licząc go od dnia 

następnego po dniu sporządzenia zawiadomienia. 

6. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem 

ostatniego dnia okresu, na który pismo 

pozostawiono w placówce pocztowej, chyba że 

zostało podjęte wcześniej. Pismo niepodjęte 
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w  terminie placówka pocztowa zwraca 

nadawcy.”. 

 

Art. 161. W ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych 

(Dz. U. Nr 85, poz. 728, z późn. zm.28)) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 4 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3. Zwolnienia określone w ust. 1 przysługują od pierwszego 

dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

złożono w placówce pocztowej operatora wyznaczonego 

w  rozumieniu ustawy z dnia … – Prawo pocztowe (Dz. U. 

poz. …) oświadczenie o spełnianiu warunków do 

korzystania z tych zwolnień i przedstawiono dokumenty 

potwierdzające uprawnienie do tych zwolnień. 

4. Osoby korzystające ze zwolnień od opłat abonamentowych 

obowiązane są zgłosić placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego, o której mowa w ust. 3, zmiany stanu 

prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na uzyskane 

zwolnienia, w terminie 14 dni od dnia, w którym taka 

zmiana nastąpiła.”; 

2) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne podlegają, dla celów 

pobierania opłat abonamentowych za ich używanie, 

zarejestrowaniu w placówkach pocztowych operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia … – Prawo 

pocztowe.”; 

3) w art. 6: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Opłaty abonamentowe są pobierane przez operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia … – Prawo 

pocztowe. 

2. Wpływy z pobranych opłat abonamentowych oraz 
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odsetek za zwłokę w uiszczaniu tych opłat operator 

wyznaczony przekazuje na wyodrębniony rachunek 

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 

z  przeznaczeniem na cele określone w art. 8 ust. 1, po 

potrąceniu umownego wynagrodzenia za te usługi.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu 

z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji określi, 

w  drodze rozporządzenia, warunki i tryb rejestracji 

odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, 

uwzględniając dostępność placówek pocztowych 

operatora wyznaczonego oraz jego organizację.”; 

4) w art. 7: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kontrolę wykonywania obowiązku rejestracji 

odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz 

obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej prowadzi 

operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia …  

– Prawo pocztowe.”, 

b) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„5. Uprawnionymi do żądania wykonania w drodze 

egzekucji administracyjnej obowiązków określonych 

w  ust. 1 są kierownicy jednostek operatora 

wyznaczonego. 

6. W przypadku stwierdzenia używania niezarejestro-

wanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego 

kierownik jednostki operatora wyznaczonego 

przeprowadzający kontrolę, wydaje decyzję, w której 

nakazuje rejestrację odbiornika oraz ustala opłatę za 

używanie niezarejestrowanego odbiornika radiofoniczne-

go lub telewizyjnego, o której mowa w art. 5 ust. 3.”, 
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c) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Połowa wpływów z opłaty, o której mowa w art. 5 ust. 3, 

stanowi dochód operatora wyznaczonego.”, 

d) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu 

z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji określi, 

w  drodze rozporządzenia: 

 1)   jednostki operatora wyznaczonego przepro-

wadzające kontrolę określoną w ust. 1, 

2)   wzór upoważnienia do wykonywania czynności 

kontrolnych oraz zasady i tryb  wydawania 

upoważnień  

– mając na uwadze zapewnienie prawidłowego 

wykonania czynności kontrolnych i organizację 

operatora wyznaczonego.”; 

5) art. 9 otrzymuje brzmienie: 

 „Art. 9. 1. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, na wniosek 

kierownika jednostki operatora wyznaczonego 

w  rozumieniu ustawy z dnia … – Prawo pocztowe 

umarza zaległości w płatności opłat 

abonamentowych, odsetki za zwłokę w ich 

uiszczaniu oraz opłatę, o której mowa w art. 5 

ust.  3, i odsetki za zwłokę w jej uiszczeniu, 

w  przypadku gdy: 

1) niemożliwe jest ustalenie podmiotu 

zobowiązanego do uiszczenia tych opłat lub 

jego adresu lub 

2) podmiot zobowiązany do uiszczenia tych opłat 

nie posiada majątku, z którego można 

zaspokoić należności. 

2.  Podstawą do umorzenia należności w przypadkach, 
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o których mowa w ust. 1 pkt 1, są ustalenia 

dokonane przez kierownika jednostki operatora 

wyznaczonego, a w przypadku, o którym mowa 

w  ust. 1 pkt 2, informacja organu egzekucyjnego 

o  nieskuteczności egzekucji. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wraz 

z  wykazem dłużników, należnych od nich opłat 

i  odsetek za zwłokę w ich uiszczaniu oraz 

wskazaniem przyczyny braku możliwości 

uzyskania tych należności, kierownik jednostki 

operatora wyznaczonego przedstawia Krajowej 

Radzie Radiofonii i Telewizji raz na kwartał.”; 

6) w art. 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Podmiot zobowiązany do uiszczania opłat abonamentowych 

składa w placówce pocztowej operatora wyznaczonego 

w  rozumieniu ustawy z dnia … – Prawo pocztowe 

dokument stwierdzający umorzenie lub rozłożenie na raty 

należności wymienionych w ust. 1, w terminie 14 dni od 

dnia jego otrzymania.”. 

 

Art. 162. W ustawie z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach 

systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051, z późn. zm.29)) 

w art. 22 w ust. 4 w pkt 2 w lit. b tiret drugie otrzymuje brzmienie: 

„–  potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo 

upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem 

nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia … – Prawo pocztowe 

(Dz. U. poz. …) albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za 

zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego 

pracownika Agencji, albo”. 
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Art. 163. W ustawie z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego 

przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” (Dz. U. Nr 180, poz. 1109)  

w art. 12 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1) prowadzenie działalności polegającej na świadczeniu usług 

pocztowych;”, 

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Działalność wymieniona w ust. 1 pkt 1 i 2 jest wykonywana 

w zakresie i na warunkach określonych w ustawie z dnia … 

– Prawo pocztowe (Dz. U. poz. …) oraz w przepisach 

wydanych na jej podstawie.”. 

 

Art. 164. W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.30)) 

w  art. 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową 

pobiera się opłatę za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii 

wagowej w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług 

powszechnych operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy 

z  dnia … – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. …), zwiększoną o: 

1)  nie więcej niż 4 zł – za kopię dokumentów lub danych 

w  formie wydruku lub  kserokopii; 

2)  nie więcej niż 10 zł – za kopię dokumentów lub danych na 

informatycznym nośniku danych dostarczonym przez 

podmiot żądający informacji.”. 

 

 Art. 165. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. 

Nr  21, poz. 112, z późn. zm.31)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 61f § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Urząd gminy może przesłać wyborcy pakiet wyborczy za 
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pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu 

ustawy z dnia … – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. …). Do 

przesyłki pakietu wyborczego w zakresie 

nieuregulowanym stosuje się przepisy ustawy z dnia … – 

Prawo pocztowe dotyczące przesyłki poleconej.”; 

2) w art. 61i § 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„§ 1. Zadania polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu 

i  doręczaniu przesyłek pakietów wyborczych oraz 

przesyłek kopert zwrotnych wykonuje operator 

wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia … – Prawo 

pocztowe. 

§ 2. Przesyłki, o których mowa w § 1, z zastrzeżeniem art. 61f 

§ 3, są przesyłkami listowymi w rozumieniu ustawy z dnia 

… – Prawo pocztowe.”; 

3) w art. 241 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Protest przeciwko ważności wyborów do Sejmu wnosi się 

na piśmie do Sądu Najwyższego w terminie 7 dni od dnia 

ogłoszenia wyników wyborów przez Państwową Komisję 

Wyborczą w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. 

Nadanie w tym terminie protestu w polskiej placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy 

z dnia … – Prawo pocztowe jest równoznaczne 

z  wniesieniem go do Sądu Najwyższego.”; 

4) w art. 321 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Protest przeciwko wyborowi Prezydenta Rzeczypospolitej  

wnosi się na piśmie do Sądu Najwyższego nie później niż 

w ciągu 3 dni od dnia podania wyników wyborów do 

publicznej wiadomości przez Państwową Komisję 

Wyborczą. Nadanie w tym terminie protestu w polskiej 

placówce pocztowej operatora wyznaczonego 

w  rozumieniu ustawy z dnia … – Prawo pocztowe jest 

równoznaczne z wniesieniem go do Sądu Najwyższego.”. 
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Rozdział 14 

Przepisy przejściowe i końcowe 

 

Art. 166. 1. Poczta Polska S.A. pełni obowiązki operatora wyznaczonego 

w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.  

2.  W okresie, o którym mowa w ust. 1: 

1) wymagań dotyczących zachowania wskaźników czasu 

przebiegu przesyłek pocztowych określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 47 pkt 1 nie stosuje się do Poczty 

Polskiej S.A.; 

2) wskaźniki czasu przebiegu przesyłek uzyskane przez Pocztę 

Polską S.A. w danym roku nie mogą być niższe niż uzyskane 

w 2012 r.  

 

Art. 167. 1. Poczta Polska S.A. otrzymuje z budżetu państwa dotację 

podmiotową do działalności polegającej na świadczeniu powszechnych usług 

pocztowych, jeżeli ich świadczenie przyniosło stratę w 2012 r. 

2. Wysokość dotacji określa ustawa budżetowa na rok 2013, przy 

czym kwota dotacji nie może przekroczyć różnicy między kosztami świadczenia 

powszechnych usług pocztowych a przychodami z tego tytułu. 

3. Poczta Polska S.A. jest obowiązana zgłosić ministrowi 

właściwemu do spraw łączności wysokość straty poniesionej w 2012 r. na świadczeniu 

powszechnych usług pocztowych do dnia 15 kwietnia 2013 r. 

4. Dotacja za rok 2012 jest przyznawana w terminie do dnia 

31  grudnia 2013 r. na podstawie przedłożonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej, w terminie do dnia 30 listopada 2013 r. ministrowi właściwemu do 

spraw łączności: 

1)  kopii zbadanego przez niezależnego biegłego rewidenta 

sprawozdania finansowego operatora publicznego za rok 

2012; 
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2)  informacji o spełnieniu wymogów dotyczących świadczenia 

powszechnych usług pocztowych, o których mowa w ustawie 

uchylanej w art. 177 niniejszej ustawy; 

3)  informacji o dokonaniu weryfikacji wymagań w zakresie 

prowadzenia przez operatora publicznego ksiąg 

rachunkowych i rachunku kosztów, o których mowa w art. 52 

ust. 1 i 2 ustawy uchylanej w art. 177 niniejszej ustawy. 

5. Dotacja, o której mowa ust. 1, może być udzielona w okresie 

obowiązywania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o jej zgodności z rynkiem 

wewnętrznym. 

 

Art. 168. 1. Rejestr operatorów pocztowych prowadzony na podstawie art. 6 

ust. 2 ustawy uchylanej w art. 177 niniejszej ustawy staje się rejestrem operatorów 

pocztowych w rozumieniu niniejszej ustawy. 

2. Wpisy do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego na 

podstawie art. 6 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 177 niniejszej ustawy stają się wpisami 

do rejestru operatorów pocztowych w rozumieniu niniejszej ustawy. 

3. W ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy 

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej dostosuje rejestr operatorów pocztowych 

prowadzony na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 177 niniejszej ustawy do 

wymagań niniejszej ustawy. 

 

Art. 169. Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy 

wykonują działalność pocztową na podstawie wydanych zezwoleń stają się z mocy 

prawa przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na podstawie wpisu do rejestru 

operatorów pocztowych. 

 

Art. 170. 1. Wnioski o wydanie zezwolenia złożone przed dniem wejścia 

w  życie niniejszej ustawy rozpatruje się jako wnioski o wpis do rejestru operatorów 

pocztowych w rozumieniu niniejszej ustawy. 

2. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1, lub wniosek 

o wpis do rejestru nie spełnia wymagań przewidzianych przepisami niniejszej ustawy, 
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Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wzywa przedsiębiorcę do uzupełnienia 

wniosku w terminie 90 dni od dnia otrzymania wezwania. Wnioski nieuzupełnione w 

terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. 

 

Art. 171. Do planu emisji znaczków pocztowych i zmian tych planów na lata 

2013 – 2015 stosuje się przepisy dotychczasowe. 

 

Art. 172. Operatorzy pocztowi są obowiązani dostosować regulaminy 

świadczenia usług pocztowych, regulamin świadczenia powszechnych usług 

pocztowych oraz zawarte umowy o świadczenie usług pocztowych lub powszechnych 

usług pocztowych do wymagań niniejszej ustawy oraz przedłożyć regulaminy 

Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy 

od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

 

Art. 173. 1. Operatorzy pocztowi są obowiązani przedłożyć Prezesowi Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej, w terminie do dnia 31 marca 2013 r., sprawozdania 

z działalności pocztowej w 2012 r.  

2. Do sprawozdań, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy 

dotychczasowe. 

 

Art. 174. Oddawcze skrzynki pocztowe, o których mowa w art. 40 ust. 3 

niniejszej ustawy, niespełniające wymagań określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 40 ust. 5 niniejszej ustawy mogą być eksploatowane do czasu ich 

wymiany. 

 

Art. 175. 1. Operatorzy pocztowi są obowiązani do sporządzenia i uzgodnienia 

planów, o których mowa w art. 83 i art. 85, w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia 

w życie niniejszej ustawy.  

2. Do czasu uzgodnienia planów, o których mowa w art. 83 i art. 85, zachowują 

moc plany sporządzone na podstawie art. 42 ust. 1 i 2 ustawy uchylanej w art. 177 

niniejszej ustawy.  
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Art. 176. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie 

art. 30 ust. 3, art. 32 ust. 7, art. 34 ust. 3, art. 37 ust. 5, art. 41 ust. 3, art. 42 ust. 3 i 4, 

art. 46 ust. 3, art. 52 ust. 2, art. 61 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 177 niniejszej ustawy, 

zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na 

podstawie art. 12, art. 19 ust. 2, art. 24 ust. 7, art. 26 ust. 2, art. 40 ust. 5, art. 43 ust. 7, 

art. 47, art. 55  ust. 5, art. 72 ust. 3, art. 82 ust. 3, art. 83 ust. 4, art. 85 ust. 4 i art. 92 

ust.  4 niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia jej wejścia 

w  życie. 

2.  Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie 

art.  6 ust. 4 i art. 7 ust. 10 ustawy, o której mowa w art. 161 niniejszej ustawy, 

zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na 

podstawie art. 6 ust. 4 i art. 7 ust. 10 ustawy, o której mowa w art. 161 niniejszej 

ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy 

od dnia jej wejścia w życie. 

 

Art. 177. Traci moc ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe 

(Dz.  U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.32)) z wyjątkiem art. 52 ust. 3 – 6, który 

traci moc z dniem 1 stycznia 2014 r. 

 

Art. 178. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.  

 

 

 

 

 

                                                           
1)  Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 97/67/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku 
wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług (Dz. Urz. WE L 15 
z 21.01.1998, str. 14, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 3, str. 71, 
z późn. zm.).  

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, 
Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, 
poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707. 
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3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, 

poz. 2055, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1399, z 2006 r. Nr 107, poz. 721 
i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 180, poz. 1109, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1707 oraz 
z 2012 r. poz. 459. 

4)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, 
poz. 1241 i Nr 165, poz.1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175 
i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 855. 

5)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, 
poz. 1593, z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 120, poz. 690,  Nr 131, 
poz. 764, Nr 132, poz. 766, Nr 153, poz. 902, Nr 163, poz. 981, Nr 171, poz. 1016, Nr 199, poz. 1175, 
Nr 204, poz. 1195 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 855. 

6)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, 
poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, 
poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, 
Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 908 i 951. 

7)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. 
Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, 
poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, 
poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, 
Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, 
poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2012 r. poz. 908. 

8)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, 
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 
i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, 
poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. 
Nr 40, poz. 230,  Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, 
poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622 i Nr 186, poz. 1100. 

9)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, 
poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, 
z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, 
poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, 
Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, 
poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, 
poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. 
Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, 
poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. 
Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, 
poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, 
poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 
1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, 
Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, 
Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, 
poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, 
poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, 
poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. 
Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, 
poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, 
Nr 183, poz. 1538 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 
i  poz. 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699,  
z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 61, poz. 418,  Nr 99, poz. 662, Nr 106, 
poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, 
poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, poz. 1378 i Nr 247, poz. 1845, z 2008 r. Nr 59, poz. 367, Nr 96, 
poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, 
poz. 796, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1676, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 1507, Nr 231, 
poz. 1547 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 67, poz. 571, Nr 69, poz. 592 i 593, 
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Nr 131, poz. 1075, Nr 179, poz. 1395 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 7, poz. 45, 
Nr 24, poz. 125, Nr 40, poz. 229, Nr 108, poz. 684, Nr 109, poz. 724, Nr 125, poz. 842, Nr 152, 
poz. 1018, Nr 155, poz. 1037, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307, Nr 215, poz. 1418 i Nr 217, 
poz. 1435, z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 85, poz. 458, Nr 87, poz. 482, Nr 92, poz. 531, Nr 112, 
poz. 654, Nr 129, poz. 735, Nr 138, poz. 806 i 807, Nr 144, poz. 854, Nr 149, poz. 887, Nr 224, 
poz. 1342, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1391 oraz z 2012 r. poz. 908. 

10)   Zmiany  tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 125, 
poz. 1371, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 149, poz. 1452 i Nr 211, 
poz. 2049, z 2004 r. Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz. 1678 i Nr 281, poz. 2780, z 2006 r. Nr 133, 
poz. 935, z 2008 r. Nr 219, poz. 1408, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 244, 
poz. 1454. 

11)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 440,  
596 i 769.  

12)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 oraz z 2008 r. 
Nr 171, poz. 1056. 

13)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, 
poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, 
poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, 
z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, 
z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, 
poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, 
poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192 
i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, 
poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849 i Nr 128, poz. 903, z 2008 r. Nr 27, 
poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686, Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz. 1133, Nr 208, poz. 1308, 
Nr 214, poz. 1344, Nr 225, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, 
Nr 20, poz. 104, Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716, Nr 127, poz. 1051, Nr 144, 
poz. 1178, Nr 168, poz. 1323, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. 
Nr 7, poz. 46, Nr 98, poz. 626, Nr 106, poz. 669, Nr 122, poz. 826, Nr 125, poz. 842, Nr 182, 
poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307, z 2011 r. Nr 48, poz. 245 i  poz. 246, Nr 53, poz. 273, Nr 112, 
poz. 654, Nr 117, poz. 678, Nr 142, poz. 829, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280 i Nr 240, 
poz. 1430, 1431 i 1438 oraz z 2012 r. poz. 886. 

14)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, 
poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, 
poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, 
Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 908 i 951. 

15)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, 
poz. 1324, z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i poz. 1369 i Nr 134, 
poz. 1509, z 2002 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 169, poz. 1384 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 45, 
poz. 391, Nr 96, poz. 874 , Nr 135, poz. 1268, Nr  137, poz. 1302 i Nr 202, poz. 1958, z 2004 r. 
Nr 210, poz. 2135 i Nr 263, poz. 2619, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1366 i  Nr 169, 
poz. 1420, z 2006 r. Nr 183, poz. 1353 i Nr 217, poz. 1588, z 2008 r. Nr 141, poz. 888, Nr 143, poz. 
894 i Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 201, poz. 1541, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, 
Nr 28, poz. 146, Nr 75, poz. 473, Nr 219, poz. 1442 i Nr 226, poz. 1478 oraz z 2011 r. Nr 106, 
poz. 622 i Nr 131, poz. 764. 

16)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 432, 
Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571 i Nr 140, poz. 983, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 79, 
poz. 522, Nr 94, poz. 602, Nr 182, poz. 1228 i Nr 201, poz. 1335 oraz z 2012 r. poz. 908. 

17)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. 
Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, 
poz. 1539, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 86, poz. 524, Nr 118, poz. 747, 
Nr 217, poz. 1381 i Nr 231, poz. 1547, z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341 i Nr 104, poz. 860, 
z 2011 r. Nr 92, poz. 531, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 133, poz. 767, Nr 201, poz. 1182 
i Nr 234, poz. 1391 oraz z 2012 r. poz. 596. 

18) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2010 r. Nr 182, 
poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 134, poz. 779, Nr 199, poz. 1175, Nr 234, poz. 1391 i Nr 291, poz. 1707. 

http://lex.mi.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.785908&full=1
http://lex.mi.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.797965&full=1
http://lex.mi.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.807932&full=1
http://lex.mi.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.811711&full=1
http://lex.mi.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.813631&full=1
http://lex.mi.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.821634&full=1
http://lex.mi.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.829028&full=1
http://lex.mi.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.848186&full=1
http://lex.mi.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.848842&full=1
http://lex.mi.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.853628&full=1
http://lex.mi.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.861896&full=1
http://lex.mi.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.861896&full=1
http://lex.mi.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.863038&full=1
http://lex.mi.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.869655&full=1
http://lex.mi.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.877021&full=1
http://lex.mi.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.375063&full=1
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19)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 191, 

poz. 1484, z 2010 r. Nr 155, poz. 1037, Nr 230, poz. 1509 i Nr 257, poz. 1724, z 2011 r. Nr 85, 
poz. 458, Nr 106, poz. 622, Nr 138, poz. 810, Nr 142, poz. 828, Nr 199, poz. 1175, Nr 205, poz. 1210, 
Nr 232, poz. 1377 i Nr 234, poz. 1391 oraz z 2012 r. poz. 173 i 578. 

20)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, 
poz. 1505, z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz 
z 2011 r. Nr 54, poz. 278, Nr 63, poz. 322, Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016. 

21)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2010 r. Nr 239, 
poz. 1593, z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 120, poz. 690,  Nr 131, 
poz. 764, Nr 132, poz. 766, Nr 153, poz. 902, Nr 163, poz. 981, Nr 171, poz. 1016, Nr 199, poz. 1175, 
Nr 204, poz. 1195 i  Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 855. 

22)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 161, 
poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, 
poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 769 i 951. 

23)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. 
Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 673, 
z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 254, poz. 1529 oraz z 2012 r. poz.  908. 

24) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. 
Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 673, 
z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 254, poz. 1529 oraz z 2012 r. poz. 908. 

25)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, 
Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, 
Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, 
poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz. 531, Nr 238, poz. 1578, Nr 239, 
poz. 1593, Nr 254, poz. 1700, Nr 257, poz. 1725 i 1726, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 106, poz. 622, 
Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1206 i 1211 oraz z 2012 r. poz. 589, 637 i 769. 

26)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. 
Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, 
poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, 
poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, 
Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, 
poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i 587, 
Nr 134, poz. 779, Nr 153, poz. 903, Nr 171, poz. 1016, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1390 oraz 
z 2012 r. poz. 908. 

27)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 79, 
poz. 551, z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 157, poz. 1241 i Nr 223, poz. 1778, z 2010 r. Nr 182, 
poz. 1228, z 2011 r. Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 951. 

28)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1314, z 2010 r. Nr 13, 
poz. 70 i Nr 152, poz. 1023 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654. 

29)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. Nr 20, 
poz. 105, z 2010 r. Nr 36, poz. 197, z 2011 r. Nr 54, poz. 278 oraz z 2012 r. poz. 243. 

30)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, 
poz. 340, Nr 84, poz. 700 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 145, Nr 106, poz. 675, Nr 119, 
poz. 804, Nr 143, poz. 963 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 122, poz. 695, Nr 132, 
poz. 766, Nr 135, poz. 789, Nr 152, poz. 897, Nr 163, poz. 981, Nr 170, poz. 1015 i Nr 178, poz. 1060 
oraz z 2012 r. poz. 460, 472, 908 i 951. 

31)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, 
Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, 
poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849 i 951. 

32)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97 
i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 
i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2012 r. poz. 951. 
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UZASADNIENIE 

 

Niniejsza ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2008/6/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniającą dyrektywę 97/67/WE 

w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych 

Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 52 z 27.02.2008, s. 3, z późn. zm.), zwaną dalej „III dyrektywą”.  

 III dyrektywa kończy, rozpoczęty w 1997 r. w krajach członkowskich UE, proces 

stopniowej liberalizacji rynku usług pocztowych i określa zasady funkcjonowania rynku 

pocztowego po jego pełnym otwarciu na konkurencję tj. zniesieniu  obszaru usług, jakie 

mogły być do tej pory zastrzeżone dla operatora/ów świadczącego usługi powszechne 

w ramach nałożonego przez państwo obowiązku. Obszar zastrzeżony był podstawowym 

źródłem finansowania tego obowiązku, toteż jego zniesienie wymaga, jeśli jest to konieczne, 

ustalenia przez państwo nowych zasad finansowania usług powszechnych wybranych spośród 

mechanizmów dopuszczonych w dyrektywie. Istotnym novum III dyrektywy jest jej 

odniesienie do wszystkich, a nie tylko do powszechnych usług pocztowych oraz do 

wszystkich podmiotów działających na rynku pocztowym. Dyrektywa rozszerza także obszar 

dotychczasowych regulacji o kwestie istotne dla rynku pocztowego funkcjonującego 

w warunkach konkurencji, tj. o dostęp operatorów pocztowych do elementów infrastruktury 

pocztowej oraz dostarczanie przez operatorów pocztowych informacji niezbędnych do 

realizacji zadań organu regulacyjnego związanych  z rynkiem pocztowym oraz dla celów 

statystycznych.  

Tak szeroki zakres regulacji podlegających implementacji wymagał zastąpienia 

dotychczasowej ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. 

Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.) nową ustawą.  

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 roku. 
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Polska, mając na uwadze uwarunkowania krajowego rynku pocztowego, skorzystała 

z tej możliwości, dokonując stosownego zgłoszenia Komisji Europejskiej. 

W związku z powyższym proponuje się, by wejście w życie przepisów niniejszej 

ustawy – Prawo pocztowe, a tym samym zniesienie obszaru usług zastrzeżonych, nastąpiło 

z dniem 1 stycznia 2013 r.  

Kluczowymi rozwiązaniami przyjętymi w ustawie – Prawo pocztowe, określającymi 

zasady funkcjonowania zliberalizowanego rynku pocztowego z uwzględnieniem postanowień  

III dyrektywy, są: 

a) likwidacja obszaru zastrzeżonego, 

b) wprowadzenie nowej definicji usługi pocztowej, którą będzie realizowane łącznie lub 

rozdzielnie przyjmowanie, sortowanie i doręczanie przesyłek pocztowych i druków 

bezadresowych oraz przemieszczanie przesyłek, jeżeli wykonywane jest łącznie 

przynajmniej z jedną z poprzednio wymienionych czynności. Taka definicja 

umożliwia uzyskanie statusu operatora pocztowego przedsiębiorcy wykonującemu 

wszystkie czynności od przyjęcia do doręczenia przesyłki lub tylko jednej z nich 

(z wyjątkiem usługi przewozu wykonywanej jako samodzielna usługa), 

c) uprawnienia operatorskie uzyskiwane będą na podstawie wpisu do rejestru operatorów 

pocztowych prowadzonego przez Prezesa UKE, tym samym zniesiony zostanie 

dotychczasowy obowiązek uzyskiwania zezwolenia na usługi związane z przesyłkami 

z korespondencją do 2000 g i przesyłek dla ociemniałych. Bez wpisu do rejestru, 

podobnie jak to ma miejsce obecnie, 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, 

d) zagwarantowanie dostępności usług powszechnych poprzez wyznaczenie operatora 

zobowiązanego do świadczenia usług powszechnych w obrocie krajowym 

i zagranicznym, w drodze decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na 

podstawie wyników konkursu. Kadencja operatora wyznaczonego trwa 10 lat. 

Rozwiązanie to przyjęto, biorąc pod uwagę stopień rozwoju polskiego rynku 

pocztowego, na którym świadczenie usług powszechnych nie może być zapewnione 

siłami rynku. Pierwszym operatorem wyznaczonym z mocy ustawy na okres 3-letni 

będzie dotychczasowy operator publiczny Poczta Polska S.A.,  
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e) określenie zakresu przedmiotowego usług powszechnych i sposobu ich świadczenia,  

tj. podstawowych z punktu widzenia użytkowników usług pocztowych, których 

dostępność gwarantowana jest niniejszą ustawą. W związku z wybranym modelem 

świadczenia usług powszechnych w ramach obowiązku nałożonego na operatora 

wyznaczonego i koniecznością finansowania kosztu netto tego obowiązku 

ograniczono, w stosunku do obecnego, zakres przedmiotowy usług powszechnych 

poprzez wyłączenie przesyłek reklamowych, przesyłek nadawanych przez nadawców 

masowych z wyjątkiem nadawanych przez podmioty zaliczane do sektora finansów 

publicznych. Zrezygnowano także z obowiązku zapewnienia doręczenia na poste 

restante. Wymienione wyłączenia dotyczą usług, które zdaniem projektodawcy 

powinny być realizowane na zasadach komercyjnych, 

f) przyjęcie metody finansowania kosztu netto wynikającego z obowiązku świadczenia 

usług powszechnych nałożonego na operatora wyznaczonego. Koszt netto będzie 

finansowany: 

− z dopłat 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, przy 

czym kwota udziału operatora w finansowaniu kosztu netto nie może 

przekroczyć 2% tych przychodów (przychody będące podstawą obliczenia 

udziału liczone są w ramach grupy kapitałowej, do której należy operator)  

oraz  

− uzupełniająco z budżetu państwa, jeżeli suma udziałów w dopłacie operatorów 

pocztowych jest niewystarczająca dla sfinansowania kosztu netto.  

 

Warunkiem uruchomienia finansowania kosztu netto będzie wystąpienie straty na 

usługach powszechnych, a kwota finansowania nie będzie mogła  przekroczyć 

poziomu tej straty. 

W celu ograniczenia skali finansowania kosztu netto ustawa nakłada na operatora 

wyznaczonego obowiązek przedstawienia Prezesowi UKE, w przypadku wystąpienia 

straty na usługach powszechnych,  planu działań naprawczych w celu likwidacji tej 

straty. Prezes UKE, po analizie tego planu, będzie mógł wprowadzić odstępstwa od 

obowiązku świadczenia usług powszechnych, a tym samym ograniczyć obciążenia 

operatora wynikające z nałożonego obowiązku. 
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Szczególnym przypadkiem, w jakim kwota udziałów w dopłacie może okazać się 

niewystarczająca dla sfinansowania kosztu netto, będą sytuacje, gdy wyznaczenie 

operatora do świadczenia usług powszechnych będzie odbywało się nie w wyniku 

konkursu, lecz w trybie „nakazu”, tj. w drodze odrębnej decyzji Prezesa UKE 

(szczególne przypadki wygaśnięcia lub uchylenia decyzji o wyznaczeniu operatora 

w drodze konkursu lub gdy operator wyznaczony z przyczyn od siebie niezależnych 

nie będzie mógł dalej świadczyć usług powszechnych).  

Przyjęcie uzupełniającego źródła finansowania kosztu netto z budżetu jest niezbędne 

do realizacji obowiązku państwa zapewnienia społeczeństwu dostępu do usług 

powszechnych i ciągłości ich świadczenia. Taki sposób finansowania zabezpiecza 

także operatora wyznaczonego, w sytuacji gdy zakres i tempo zmian na rynku 

pocztowym (zapotrzebowanie na usługi pocztowe w obliczu e-substytucji, rozwój 

konkurencji) lub zmiany w otoczeniu prawnym wpływające na warunki 

funkcjonowania operatora wyznaczonego zmienią przyjęte założenia modelu liczenia 

kosztu netto, a tym samym zmienią także poziom tego kosztu, 

g) ustalenie zasad dostępu operatorów pocztowych do określonych przepisami ustawy 

elementów infrastruktury pocztowej (kody pocztowe, skrytki pocztowe, skrzynki 

oddawcze będące własnością operatora wyznaczonego, bazy informacji o zmianie 

adresu w celu przekierowania przesyłek pocztowych),  

h) zapewnienie niezbędnej interoperacyjności w warunkach świadczenia pojedynczej 

usługi pocztowej przez kilku operatorów pocztowych (np. jeden operator pocztowy 

przyjmuje przesyłki, inny sortuje je, przemieszcza i doręcza) poprzez tzw. umowy 

o współpracy zawierane pomiędzy operatorami,  

i) 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  
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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. 

Równolegle do wymienionych wyżej regulacji  prokonsumenckich wprowadzono 

wyłączenie odpowiedzialności operatora wyznaczonego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania usług powszechnych, jeżeli było one następstwem 

legalnego strajku pracowników operatora,  

j) rozszerzenie uprawnień regulacyjnych Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

stosownie do potrzeb rynku pocztowego funkcjonującego w warunkach 

konkurencyjnych. 

 

Uzasadnienie szczegółowe 

Poniżej przedstawione zostanie szczegółowe uzasadnienie kolejnych przepisów ustawy          

– Prawo pocztowe. 

 

1) Rozdział 1 – Przepisy ogólne    

W niniejszym rozdziale zawarte zostały przepisy określające zakres przedmiotowy ustawy, 

a także definicję usługi pocztowej oraz słowniczek zawierający definicje innych pojęć 

używanych w ustawie. Rozdział zawiera także odniesienie do przepisów regulujących 

świadczenie usług pocztowych w obrocie zagranicznym oraz wskazuje operatora, który jest 

obowiązany do realizacji zadań z zakresu działalności pocztowej określonych dla zarządów  

lub administracji pocztowych określonych w przepisach międzynarodowych.  

 

Art. 1 

W przepisie uregulowano zakres przedmiotowy ustawy, do którego należy określenie zasad 

wykonywania działalności pocztowej. Działalność pocztowa to działalność gospodarcza 

polegająca na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym lub zagranicznym. 

Jednocześnie określono, że przepisy ustawy nie naruszają przepisów o ochronie konkurencji i 

konsumentów. 
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Art. 2   

Przepis określa szczegółowo zakres czynności, których zarobkowe wykonywanie stanowi 

usługę pocztową. Usługa pocztowa stanowi, dla niniejszej regulacji, podstawową kategorię 

pozwalającą na wyróżnienie działalności pocztowej od innego rodzaju działalności 

gospodarczej.    

W miejsce dotychczasowej definicji obejmującej cały proces postępowania z przesyłką lub 

drukiem bezadresowym od momentu jej przyjęcia do doręczenia wprowadza się, zgodnie 

z III dyrektywą, definicję rozłączną, co oznacza, iż każdy etap postępowania z przesyłką lub 

drukiem bezadresowym (przyjęcie, sortowanie, przemieszczanie, doręczanie) jest usługą 

pocztową. Jedynie czynność przemieszczania, jeżeli wykonywana jest samodzielnie (bez 

pozostałych usług), nie stanowi usługi pocztowej i podlega innym przepisom (usługa 

przewozowa).  

Definiując zakres usługi pocztowej wyraźnie wskazano, iż przesyłki pocztowe obejmują także 

przesyłki kurierskie. Jest to dodatkowe podkreślenie tego segmentu rynku pocztowego, który 

w ustawie został wyodrębniony poprzez definicję przesyłki kurierskiej (art. 3 pkt 19) ze 

względu na zwolnienie operatorów świadczących ten rodzaj usług z obowiązku udziału 

w finansowaniu usług powszechnych z przychodów osiąganych z usług kurierskich.  

Pozostałymi czynnościami, których wykonywanie stanowi również usługę pocztową, są: 

– przesyłanie przesyłek pocztowych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, 

jeżeli na etapie przyjmowania, przemieszczania lub doręczania przekazu informacyjnego 

przyjmują one fizyczną formę przesyłki listowej – ten rodzaj usług umożliwia 

przekazywanie treści stanowiącej zawartość przesyłek w formie elektronicznej. 

Przykładowo: treść przyjęta przez operatora na nośniku elektronicznym jest następnie przez 

operatora drukowana. Tak przygotowane przesyłki w formie papierowej są następnie 

przedmiotem dalszych czynności składających się na usługę pocztową. Możliwe jest też 

przyjęcie przesyłki papierowej i przekazanie jej dalej  w formie elektronicznej,  

– zarobkowe prowadzenie punktów wymiany umożliwiających przyjęcie i wymianę 

korespondencji między podmiotami korzystającymi z obsługi tych punktów, 

– realizowanie przekazów pocztowych – przekaz pocztowy stanowi specyficzny rodzaj usługi 

pocztowej o charakterze finansowym. Zawiera w sobie element typowo pocztowy, 

tj. przekazanie adresatowi oprócz gotówki specjalnego druku, na którym możliwe jest 

zamieszczenie przekazu informacyjnego (korespondencji). Usługa ta, w zakresie obrotu 
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międzynarodowego, została uregulowana w ratyfikowanych przez Polskę przepisach umów 

międzynarodowych zawartych w aktach Światowego Związku Pocztowego, tj. w Światowej 

Konwencji Pocztowej, Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych (Dz. U. 

z 2007 r. Nr 206, poz. 1494) oraz w Regulaminie Porozumienia dotyczącego pocztowych 

usług płatniczych (M. P. z 2007 r. Nr 70, poz. 760).  

W ustępie drugim art. 2 wskazane zostały czynności wyłączone z kategorii usługi pocztowej. 

Wyłączeniem tym zostało objęte przemieszczanie i doręczanie własnych przesyłek, jeżeli 

wykonywane jest bez udziału osób trzecich.  

Również przewóz rzeczy, innych niż korespondencja, regulowany odrębnymi przepisami 

(dotyczy to głównie przewozu rzeczy na podstawie ustawy z dnia  15 listopada 1984 r.           

– Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z późn. zm.) nie stanowi usługi 

pocztowej. Utrzymano także wyłączenia wymienione w uchylanej ustawie – Prawo pocztowe, 

tj. wzajemna nieodpłatna wymiana korespondencji dokonywanej wyłącznie przez 

wymieniające się podmioty oraz działalność poczty specjalnej ministra właściwego 

ds. wewnętrznych i wojskowej poczty polowej w zakresie przyjmowania, sortownia, 

przemieszczania i doręczania przesyłek.  

 

Art. 3   

Przepis ten zawiera słowniczek pojęć użytych w ustawie. Większość definicji odnosi się do  

pojęć zawartych w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe. Pojęcia te nie 

nastręczały dotychczas trudności interpretacyjnych przy ich stosowaniu, dlatego też pozostały 

niezmienione.  

Jednocześnie w niektórych definicjach zaistniała potrzeba ich dostosowania do nowych 

uwarunkowań rynku pocztowego po jego pełnej liberalizacji albo przeredagowania przepisu 

pod względem poprawności legislacyjnej. Spośród definicji zawartych w art. 3 ustawy, 

dotyczy to następujących definicji:   

− adres – zmieniono dotychczasową definicję, tak aby odnosiła się jedynie do miejsca 

doręczenia lub zwrotu przesyłki pocztowej (obecnie definicja obejmuje także 

oznaczenie adresata),  

− agent pocztowy – wspólna definicja zarówno do działalności agenta operatora 

wyznaczonego, jak i agentów innych operatorów pocztowych, 
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− druk bezadresowy – projektodawca stwierdził konieczność zamieszczenia definicji 

druku bezadresowego (druk nieopatrzony adresem) ze względu na to, iż jest on 

osobnym przedmiotem usługi pocztowej, i dla odróżnienia od druku, który także 

zdefiniowano w ustawie, 

− operator pocztowy – proponowana definicja zastąpi dotychczasową definicję 

„operator” i wprowadzana jest dla doprecyzowania pojęcia na potrzeby ustawy. 

Operatorem pocztowym będzie przedsiębiorca uprawniony do wykonywania 

działalności pocztowej na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych, co 

pozwoli wyłączyć agentów pocztowych i przedsiębiorców świadczących usługi 

w imieniu operatora tzw. podwykonawców oraz przedsiębiorców świadczących usługi 

druków bezadresowych spod reżimu obowiązków nakładanych na operatorów 

pocztowych, 

− operator wyznaczony – wprowadzona definicja wskazuje na operatora, na którym 

ciąży obowiązek świadczenia usług powszechnych. Jednocześnie zmieniono 

dotychczasowe pojęcie „operator publiczny” na „operator wyznaczony” stosownie do 

aparatury pojęciowej III dyrektywy, 

− paczka pocztowa – definicja paczki pocztowej została uzupełniona o wskazanie, iż nie 

jest to przesyłka listowa, tj. nie zawiera rzeczy, które stanowią, zgodnie z definicją 

ustawową, zawartość przesyłki listowej (korespondencja lub druk). Ponadto określono 

maksymalne wymiary oraz wagę paczki pocztowej, mając na uwadze przepisy 

Światowego Związku Pocztowego, do których odnosi się także III dyrektywa. Zmiana 

definicji paczki pocztowej wynika z propozycji odejścia od dotychczasowej koncepcji 

przypisania kategorii paczki pocztowej wyłącznie do usług świadczonych przez 

operatora publicznego (w przypadku pozostałych operatorów była to przesyłka).   

Ponadto precyzyjna definicja jest niezbędna ze względu na proponowane w dalszej 

części ustawy wyraźne wyłączenie tej kategorii przesyłek z przesyłek przewożonych 

zgodnie z ustawą – Prawo przewozowe, tj. rozdzielenie dwóch podobnych rynków 

(proponowana w ramach przepisów dostosowujących zmiana do ustawy z dnia 

15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe), 

− przesyłka listowa – przesyłka listowa została zdefiniowana poprzez wskazanie jej 

zawartości (korespondencja lub druk). Doprecyzowano także, iż do kategorii 

przesyłek listowych nie zalicza się przesyłka reklamowa, która ma charakter typowo 

komercyjny. Ma to istotne znaczenie ze względu na określany w dalszej części ustawy 
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zakres usługi powszechnej. Przyjęta definicja przesyłki listowej zapewnia wyłączenie 

przesyłek reklamowych z usługi powszechnej. Projektodawca uznał bowiem za 

konieczne ograniczenie zakresu usługi powszechnej, a tym samym poziomu 

finansowania obowiązku jej świadczenia,  

− przesyłka reklamowa – ten rodzaj przesyłki został dookreślony poprzez wskazanie, iż 

chodzi o przesyłkę nierejestrowaną, zawierającą wyłącznie materiał reklamowy, 

marketingowy lub promocyjny z identyczną zawartością lub treścią, nadawaną 

jednorazowo do co najmniej 50 adresatów z identyczną zawartością i identyczną 

treścią, różniącą się jedynie oznaczeniem adresata, adresem lub innymi danymi 

zmiennymi niezmieniającymi treści przekazywanej informacji. Definicja ta czytana 

łącznie z definicją przesyłki listowej zapewnia odrębność tego rodzaju przesyłki od 

pozostałych, a jednocześnie pozwala na wyłączenie jej z kategorii usług 

powszechnych, co omówiono powyżej (III dyrektywa pozostawia krajom 

członkowskim swobodę uznania przesyłki reklamowej za przesyłkę z korespondencją 

bądź niezawierającą korespondencji). Ponadto, w stosunku do poprzedniego stanu 

prawnego, zwiększeniu z 20 do 50 ulega minimalna liczba adresatów, jako 

dodatkowe, obok zawartości, kryterium pozwalające na zakwalifikowanie przesyłki 

jako przesyłki reklamowej, 

−  przekaz pocztowy – usługa przekazu pocztowego może być świadczona przez 

każdego operatora pocztowego (w uchylanej ustawie usługę tę definiowano jako 

wykonywaną wyłącznie przez  operatora publicznego);  

− usługi powszechne – definicja usług powszechnych wskazuje, iż są to usługi 

świadczone przez operatora wyznaczonego w ramach nałożonego obowiązku. 

Obowiązek ten określony w rozdziale 4 „Świadczenie usług powszechnych” dotyczy 

wskazanego ustawą katalogu usług pocztowych i warunków ich świadczenia. 

Odpowiada to przyjętej przez projektodawcę koncepcji określenia zakresu usług 

pocztowych o podstawowym znaczeniu dla społeczeństwa, których dostępność na 

terytorium całego kraju  i świadczenie w sposób ciągły jest gwarantowane przez 

państwo.  

W związku z pełną liberalizacją rynku usług pocztowych i zmianą zasad funkcjonowania tego 

rynku, zaistniała potrzeba wprowadzenia w niniejszej ustawie nowych definicji. Są to:   

− nadawca masowy – wprowadzenie definicji „nadawcy masowego” jest związane 

z proponowanym wyłączeniem usług świadczonych dla komercyjnych nadawców, 



10 
 

nadających znaczne ilości przesyłek w skali roku spod zakresu powszechnych usług 

pocztowych. Wyłączenie tej grupy usług spod reżimu regulacyjnego właściwego dla 

usług powszechnych jest istotne także z punktu widzenia ograniczenia zakresu usług 

powszechnych, których świadczenie jest gwarantowane przez państwo i mechanizmu 

finansowania obowiązku ich świadczenia. Rozwiązanie to daje także operatorowi 

wyznaczonemu szansę na szybsze niż to ma miejsce przy uchylanej ustawie  

reagowanie na zamiany popytu poprzez uelastycznienie zasad zawierania kontraktów 

z kluczowymi klientami. Pozwoli skutecznie konkurować operatorowi 

wyznaczonemu w największej pod względem wolumenu i przychodów części rynku 

pocztowego.  

Jednocześnie do kategorii nadawcy masowego nie będą zaliczane podmioty należące 

do sektora finansów publicznych nadające  znaczne ilości przesyłek w skali roku. 

Rozwiązanie to oznacza, że usługi pocztowe świadczone na rzecz tych podmiotów 

będą mogły być realizowane  w ramach usług powszechnych (gwarantowana ustawą 

ciągłość świadczenia, dostępność na terytorium całego kraju, jednolite warunki 

świadczenia, określona jakość, przystępność cenowa zapewniona przez mechanizm 

kontroli cen przez Prezesa UKE). Istotne jest tu także zastosowanie właściwych dla 

tego typu usług procedur przetargowych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.   

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 

Wymagane jest zawarcie umowy z operatorem pocztowym w postaci pisemnej, 

− przesyłka kurierska – w definicji przesyłki kurierskiej zostały wskazane 

konstytutywne elementy tego rodzaju przesyłki. Jak wspomniano przy okazji 

omawiania art. 2 ustawy, definicja ta jest niezbędna ze względu na zwolnienie 

operatorów świadczących usługi pocztowe w sposób kwalifikujący przesyłkę jako 

kurierską z udziału w finansowaniu obowiązku świadczenia usług powszechnych 

z uzyskiwanych przychodów z usług związanych z tymi przesyłkami (tzw. usługi 

kurierskie), 

− przemieszczanie – definicja przemieszczania jest wprowadzana w związku 

z wyłączeniem tego rodzaju czynności z definicji usługi pocztowej, jeśli czynność ta 

nie jest wykonywana przez przedsiębiorcę łącznie przynajmniej z jedną spośród 

następujących czynności: przyjmowanie, sortowanie lub doręczanie przesyłek 

pocztowych, 
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− rachunkowość regulacyjna – szczególny, w stosunku do rachunkowości prowadzonej 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 

z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) rodzaj rachunkowości prowadzonej przez 

operatora wyznaczonego zgodnie z zatwierdzoną na dany rok obrotowy przez Prezesa 

UKE instrukcją rachunkowości regulacyjnej, 

− usługi wchodzące w zakres usługi powszechnej – definicja została wprowadzana 

w   związku z mechanizmem finansowania obowiązku świadczenia usług 

powszechnych. Obowiązkowi udziału w finansowaniu podlegają (zgodnie 

z III dyrektywą) operatorzy pocztowi świadczący usługi, które z punktu widzenia 

nadawcy lub adresata uważane są za usługę w wystarczającym stopniu wymienną 

z  usługą powszechną, przy uwzględnieniu charakterystyki tej usługi, w tym 

czynników wartości dodanej, jak również przeznaczenia i cen. Usługi te nie muszą 

obejmować wszystkich cech usługi powszechnej, takich jak codzienne doręczanie lub 

zasięg ogólnokrajowy, są jednak nabywane przez klientów wymiennie z usługami 

powszechnymi świadczonymi przez operatora wyznaczonego. 

W związku z tym definicją usług wchodzących w zakres usługi powszechnej objęto 

usługi dotyczące przesyłek, których rodzaj, waga i wymiary określone są dla usług 

powszechnych. Z tego katalogu wyłączono usługi powszechne czyli świadczone przez 

operatora wyznaczonego w ramach obowiązku, tj. na ściśle określonych warunkach. 

Wyraźnie też wskazano, że do usług wchodzących w zakres usług powszechnych nie 

zalicza się usług polegających na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu 

i doręczaniu przesyłek kurierskich, uznając, iż ich charakterystyka oraz cena są 

zdecydowanie różne od usługi powszechnej,  

−  sieć pocztowa – określana jest jako system organizacji świadczenia usług pocztowych 

i wszelkiego rodzaju zasoby stosowane przez operatora wyznaczonego, przy realizacji 

obowiązku świadczenia usług powszechnych. Pojęcie to obejmuje elementy 

infrastruktury pocztowej, do których dostęp regulują przepisy ustawy. Ponadto pojęcie 

to jest niezbędne w związku z rozwiązaniem przewidzianym dla rynku pocztowego, 

w sytuacji gdy żaden z operatorów nie będzie w stanie wypełnić obowiązków 

operatora wyznaczonego i Prezes UKE wyznaczy w drodze decyzji więcej niż jednego 

operatora, dzieląc obowiązek wg kryterium terytorialnego lub wg poszczególnych 

usług powszechnych. W takim przypadku operatorzy wyznaczeni będą obowiązani  
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do zawarcia umowy o wzajemnym dostępie do swoich sieci pocztowych w celu 

zachowania interoperacyjności świadczenia usług powszechnych.  

W stosunku do uchylanej ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe zrezygnowano 

z definicji pojęcia „wymiana dokumentów”, która była niezbędna dla dookreślenia obszaru 

usług zastrzeżonych (art. 47 ust. 3). Zgodnie z dyrektywą 97/67/WE ten rodzaj usługi nie 

podlegał zastrzeżeniu. W związku z likwidacją obszaru zastrzeżonego definicja ta jest zbędna.  

 

Zrezygnowano również z definiowania usługi powszechnej w tej części ustawy, określając 

zakres i sposób wykonania tej usługi w odrębnych artykułach niniejszej ustawy (art. 46 i 47).  

 

Art. 4 i 5 

Przepisy te odnoszą się do świadczenia usług pocztowych w obrocie zagranicznym. W tym 

zakresie nakazują stosowanie, przed przepisami niniejszej ustawy, wiążących Rzeczpospolitą 

Polską umów międzynarodowych dotyczących świadczenia usług pocztowych oraz 

wiążących regulaminów Światowego Związku Pocztowego.  

Stosowanie międzynarodowych przepisów pocztowych wynikających z członkostwa Polski 

w Światowym Związku Pocztowym wymaga wskazania przez państwo podmiotu 

wykonującego zadania z zakresu działalności pocztowej określone dla zarządów pocztowych 

lub administracji pocztowych. Podmiotem tym, na mocy niniejszej ustawy, jest operator 

wyznaczony (w uchylanej ustawie  odpowiednio operator publiczny). 

 

2) Rozdział 2 – Uprawnienie do wykonywania działalności pocztowej 

W niniejszym rozdziale zawarte zostały przepisy określające uprawnienie do wykonywania 

działalności pocztowej na terytorium Polski.  Należy podkreślić, że dzięki nowej definicji 

usługi pocztowej, możliwe będzie uzyskanie uprawnień operatorskich nie tylko przez  

przedsiębiorców oferujących wykonanie usług pocztowych obejmujących cały proces od 

przyjęcia przesyłki do jej doręczenia, ale także jego część. Stwarza to możliwość zmian 

w dotychczasowej strukturze podmiotowej rynku pocztowego. 

 

Art. 6 

Przepis ten stanowi, że działalność pocztowa jest działalnością regulowaną w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 
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z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru operatorów 

pocztowych. Jednocześnie utrzymano dotychczasowe regulacje określające dwa przypadki, 

gdy wpis do rejestru nie jest wymagany – jest to działalność pocztowa, która dotyczy 

wyłącznie druków bezadresowych oraz działalność wykonywana przez agenta pocztowego na 

podstawie umowy agencyjnej zawartej z operatorem pocztowym zgodnie z przepisami 

Kodeksu cywilnego. 

Wpis do rejestru nie będzie także wymagany w przypadku działalności pocztowej 

wykonywanej przez podwykonawcę w imieniu operatora pocztowego na podstawie umowy 

zawartej w formie pisemnej (nie dotyczy to umów o współpracę zawartych pomiędzy 

operatorami pocztowymi, o których mowa w art. 14 pkt 2). Wprowadzenie tego wyłączenia 

umożliwi świadczenie usług przez podwykonawców bez konieczności uzyskiwania 

uprawnień operatorskich. 

Podobnie jak w uchylanej ustawie zawarto przepis o konieczności uzyskania wpisu do 

rejestru w przypadku czasowego świadczenia usług pocztowych w zakresie świadczenia usług 

innych niż usługi powszechne przez przedsiębiorców z państw członkowskich Unii 

Europejskiej. Przepis ten wprowadzono w związku z obowiązującą ustawą z dnia 4 marca 

2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278), 

zapewniając tym samym jednolite warunki podejmowania działalności pocztowej przez 

przedsiębiorców krajowych i z państw członkowskich Unii Europejskiej.  

 

Art. 7  

Przepis ten określa warunki, jakie musi zapewnić przedsiębiorca, aby prowadzić działalność 

pocztową objętą obowiązkiem wpisu do rejestru. Warunki te obejmują m.in. tzw. wymagania 

podstawowe, które zgodnie z III dyrektywą  uzasadniają wprowadzenie przez państwo 

warunków prowadzenia działalności pocztowej. Są to w szczególności:  

– zapewnienie warunków do przestrzegania „tajemnicy pocztowej”, w tym tajemnicy 

korespondencji, 

– zapewnienie warunków technicznych i organizacyjnych dla zagwarantowania 

bezpieczeństwa obrotu pocztowego, tj. umożliwiające m.in. zapewnienie nienaruszalności 

przesyłek i kwot pieniężnych określonych w przekazach pocztowych w trakcie ich 

przemieszczania, przyjmowanie przesyłek opakowanych odpowiednio do zawartości, aby 

zapewnić ich doręczenie w stanie nienaruszonym i przemieszczanie ich w sposób 
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nienarażający innych przesyłek i mienia operatora na uszkodzenie, zapewnienie 

bezpieczeństwa sieci operatora w związku z przewozem towarów niebezpiecznych oraz  

– wykonywanie działalności objętej wpisem w sposób niezagrażający obronności, 

bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu. 

Ponadto warunkiem podjęcia działalności pocztowej jest posiadanie regulaminu świadczenia 

usług pocztowych i cennika dla zapewnienia klientom niezbędnych informacji o prowadzonej 

działalności. Przewidziano także, w stosunku do osób fizycznych prowadzących we własnym 

imieniu działalność gospodarczą lub do osób kierujących działalnością przedsiębiorstwa, 

podobnie jak to ma miejsce w uchylanej ustawie, wymóg niekaralności za umyślne 

przestępstwo przeciwko ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi 

gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

 

Art. 8  

Prezes UKE będzie  organem właściwym w sprawach wpisu do rejestru operatorów 

pocztowych. 

W stosunku do dotychczasowych przepisów określających właściwości Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej w zakresie udzielania uprawnień do wykonywania działalności 

pocztowej zrezygnowano z regulacji dotyczącej wydawania decyzji w sprawie wydania, 

odmowy wydania lub cofnięcia zezwolenia na działalność pocztową w związku z rezygnacją 

z tej formy udzielania uprawnień.  

 

Art. 9  

Określono zakres wymaganych informacji do złożenia wniosku o wpis do rejestru, mając na 

uwadze zasadę upraszczania i   ułatwiania podejmowania działalności pocztowej, 

z jednoczesnym zachowaniem minimalnego zakresu informacji i dokumentów niezbędnych 

do realizacji uprawnień Prezesa UKE jako organu regulacyjnego rynku pocztowego.  

Wpis do rejestru operatorów pocztowych dokonywany będzie na wniosek przedsiębiorcy 

zawierający takie dane, jak: firma, siedziba i adres przedsiębiorcy, oznaczenie formy prawnej 

i numer w rejestrze przedsiębiorców albo w innym rejestrze, numer identyfikacji podatkowej, 

określenie obszaru, na którym będzie wykonywana działalność pocztowa, przewidywana data 

rozpoczęcia działalności pocztowej, imię, nazwisko, adres do korespondencji i numer telefonu 

osoby upoważnionej do kontaktowania się w imieniu przedsiębiorcy z Prezesem UKE.  
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Główna zmiana w stosunku do stanu obecnego polega na rozszerzeniu informacji o dane 

dotyczące osób posiadających prawo reprezentowania spółki handlowej oraz informacji 

o przedsiębiorcy będącym osobą fizyczną oraz osób kierujących działalnością przedsiębiorcy 

niebędącego spółką handlową (informacje w tym zakresie były zbierane dotychczas na mocy 

uchylanej ustawy – Prawo pocztowe w zakresie działalności pocztowej objętej zezwoleniem).  

Ustawa wprowadziła zmiany w stosunku do poprzedniej regulacji, w przypadku gdy 

przedsiębiorca składający wniosek o wpis jest cudzoziemcem lub obywatelem kraju 

członkowskiego Unii Europejskiej albo gdy jest członkiem zarządu lub wspólnikiem 

mającym prawo reprezentowania spółki. W przypadku cudzoziemców, którzy nie posiadają 

numeru PESEL, wymaga się  podania zamiast tego numeru:  

– informacji o numerze ważnego dokumentu podróży  (w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy 

z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach) lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość i obywatelstwo oraz 

– informacji o numerze wizy lub kopii dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pobytu, 

jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Nie przewiduje się obowiązku złożenia informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru 

Karnego, gdyż warunek niekaralności przedsiębiorca potwierdzać będzie w ramach 

oświadczenia o spełnieniu wymagań niezbędnych dla uzyskania wpisu do rejestru.  

Do wniosku o wpis do rejestru dodatkowo załącza się regulamin świadczenia usług 

pocztowych, cennik świadczonych usług oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej.  

Rozszerzono wymagany tekst oświadczenia o spełnianiu warunków do prowadzenia 

działalności, który składa przedsiębiorca wraz z wnioskiem o wpis do rejestru. Dodano zapis 

dotyczący świadomości sankcji za złożenie fałszywego oświadczenia.  

Takie uzupełnienie oświadczenia jest niezbędne, gdyż Prezes UKE dokonuje wpisu 

przedsiębiorcy do rejestru operatorów pocztowych w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku 

(art. 67 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej), tj. w praktyce 

bez uprzedniego sprawdzenia, czy dany przedsiębiorca faktycznie spełnia warunki wymagane 

do podjęcia określonej działalności. Istotnym jest, aby tego rodzaju ułatwienie 

w podejmowaniu działalności stworzone dla przedsiębiorców nie prowadziło de facto do 

naruszania interesów konsumentów. Koniecznym jest więc wzmocnienie odpowiedzialności, 

jaką może ponieść przedsiębiorca składający nieprawdziwe oświadczenie o spełnianiu 
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warunków do podejmowania i wykonywania działalności regulowanej. Obowiązujące 

dotychczas przepisy uchylanej ustawy – Prawo pocztowe nie przewidują odpowiedzialności 

karnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia przy składaniu wniosku o wpis do rejestru 

operatorów pocztowych. Zasadnym jest więc wprowadzenie zmiany, w myśl której treść 

oświadczenia składanego przez przedsiębiorcę zawierać będzie wzmiankę o odpowie-

dzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, co wyczerpuje przesłanki 

odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego. 

Podobnie jak w dotychczasowym stanie prawnym, zobowiązano przedsiębiorcę do 

przechowywania wszystkich dokumentów niezbędnych dla wykazania spełnienia warunków 

wykonywania działalności objętej obowiązkiem wpisu do rejestru przez okres wykonywanej 

działalności pocztowej.  

 

Art. 10 

W celu zapewnienia aktualnych informacji o strukturze podmiotowej rynku pocztowego 

ustawa nakłada na operatorów  pocztowych obowiązek składania  do Prezesa UKE pisemnych 

zgłoszeń w przypadku zmiany przewidywanej daty rozpoczęcia działalności pocztowej, 

zmiany danych objętych wnioskiem o wpis do rejestru oraz zawieszenia albo zakończenia 

wykonywania działalności pocztowej w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności. 

Zgłoszenie może być złożone w postaci elektronicznej. 

 

Art. 11 

Przepis określa przypadki, w jakich Prezes UKE wykreśla operatora pocztowego z rejestru, 

tj. na wniosek operatora lub z urzędu w przypadku stwierdzenia zakończenia wykonywania 

działalności gospodarczej lub zaprzestania wykonywania działalności pocztowej w przypadku 

innym niż zawieszenie działalności albo wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności 

pocztowej objętej wpisem do rejestru.  

Ta ostatnia okoliczność dotyczy wydania przez Prezesa UKE decyzji o zakazie wykonywania 

działalności objętej wpisem w przypadkach wymienionych w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 

2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, tj. przedsiębiorca złożył oświadczenie 

o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania tej działalności niezgodne ze stanem 

faktycznym,  przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania 

działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie albo Prezes UKE stwierdzi 



17 
 

rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez 

przedsiębiorcę. 

Proponowane przepisy zapewnią organowi regulacyjnemu prowadzenie rejestru operatorów 

zgodnie ze stanem faktycznym.   

 

Art. 12  

W celu uproszczenia i ułatwienia przedsiębiorcom podejmowania działalności pocztowej  

oraz zgłaszania zmian danych objętych wnioskiem o wpis do rejestru operatorów 

pocztowych, a także zapewnienia Prezesowi UKE informacji koniecznych do realizowania 

jego obowiązków w tym zakresie przewidziano wydanie rozporządzenia ministra właściwego 

do spraw łączności w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru oraz zgłoszenia zmiany 

danych objętych wnioskiem. 

 

Art. 13 

Podobnie jak w  dotychczas obowiązującej ustawie, Prezes UKE prowadzi rejestr operatorów 

pocztowych obejmujący następujące dane: numer wpisu do rejestru, datę wpływu wniosku 

o wpis do rejestru oraz datę dokonania tego wpisu, firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres  

lub adres głównego miejsca wykonywania działalności, oznaczenie formy prawnej 

przedsiębiorcy i numer w rejestrze przedsiębiorców albo w innym właściwym rejestrze oraz 

numer identyfikacji podatkowej, zakres wykonywanej działalności pocztowej w podziale na 

usługi powszechne oraz pozostałe usługi pocztowe, na które wymagany jest wpis do rejestru,  

obszar wykonywanej działalności pocztowej, informacje o zmianie danych, jak również 

o fakcie zawieszenia albo zakończenia wykonywania działalności pocztowej. 

Rejestr jest jawny i może być prowadzony w systemie informatycznym. Prezes UKE 

dokonuje wpisu do rejestru w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku o wpis do rejestru wraz 

z oświadczeniem przedsiębiorcy. W tym samym terminie Prezes UKE dokonuje zgłoszonej 

przez operatora pocztowego zmiany danych objętych wnioskiem. 

 

3) Rozdział 3 – Świadczenie usług pocztowych 

W niniejszym rozdziale określono zasady świadczenia usług pocztowych, utrzymując szereg 

rozwiązań z dotychczasowej ustawy z niezbędnymi zmianami i uzupełnieniami wynikającymi 

z nowej definicji usługi pocztowej stwarzającej możliwość zmian w dotychczasowej 

strukturze podmiotowej rynku pocztowego. Możliwe jest bowiem uzyskanie uprawnień 
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operatorskich nie tylko przez przedsiębiorców oferujących wykonanie usług pocztowych 

obejmujących cały proces od przyjęcia przesyłki do jej doręczenia, ale także jego część.  

Art. 14  

Przepis określa, iż świadczenie usług pocztowych odbywa się na podstawie dwóch rodzajów 

umów, tj. umowy o świadczenie usług pocztowych zawieranej między nadawcami 

i operatorami pocztowymi oraz umowy o współpracy zawieranej wyłącznie pomiędzy 

operatorami pocztowymi. 

Taki podział umów jest konsekwencją definicji usługi pocztowej w art. 2 ustawy, zgodnie 

z którą operator pocztowy może świadczyć usługę obejmującą cały proces postępowania 

z przesyłką lub drukiem bezadresowym od momentu jej przyjęcia do doręczenia albo każdy 

etap postępowania z przesyłką (przyjęcie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie). Jedynie 

czynność przemieszczania,  jeżeli wykonywana jest samodzielnie (bez pozostałych usług), nie 

stanowi usługi pocztowej i  podlega innym przepisom (usługa przewozowa). 

Powyższy podział umów znajdzie swoje odbicie w dalszych przepisach ustawy, w których 

wyraźnie wskazano, o jaki typ umowy chodzi. 

 

Art. 15  

Przepis określa szczególne formy zawarcia umowy o świadczenie usługi pocztowej, 

tj. umowy między nadawcą a operatorem. Analogicznie jak w uchylanej ustawie wskazano na 

bezpośrednie przyjęcie przesyłki przez operatora pocztowego, wrzucenie przesyłki listowej 

nierejestrowanej i niepodlegającej zwolnieniom z opłat do nadawczej skrzynki pocztowej 

operatora oraz przyjęcie przez operatora przekazu pocztowego. 

Wskazano jednocześnie, że do przyjmowania przekazów pocztowych ze świadczeniami 

z ubezpieczeń społecznych, w tym emerytalnymi i rentowymi oraz świadczeniami z pomocy 

społecznej, a także przekazów pocztowych na tereny wiejskie jest uprawniony wyłącznie 

operator wyznaczony. Jest to regulacja ściśle związana z nałożonym na operatora 

wyznaczonego obowiązkiem przyjmowania takich przekazów i pozwala na zrównoważenie 

tego obowiązku.  

Rozwiązanie to wprowadzono, mając na uwadze obowiązek państwa zapewnienia doręczenia 

ww. świadczeń wszystkim obywatelom, także tym nieposiadającym konta bankowego lub 

posiadającym je, ale pragnącym skorzystać z drogi pocztowej zapewniającej doręczenie pod 

wskazany adres, co jest istotne szczególnie w przypadku osób starszych i schorowanych. 

Operator wyznaczony jest najlepszym gwarantem ciągłości świadczenia tego zadania 
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o charakterze publicznym. Ponadto, realizując obowiązek świadczenia usługi powszechnej 

o określonej dostępności na terenie całego kraju, jest jedynym jak dotąd operatorem 

pocztowym zapewniającym dostarczenie przekazu pocztowego do odległych i słabo 

zaludnionych terenów wiejskich, gdzie świadczenie usług pocztowych dla innych operatorów 

jest nieatrakcyjne ekonomicznie. 

 

Art. 16  

Przepis określa sytuacje, w jakich operator pocztowy odmawia zawarcia umowy z nadawcą 

(umowa o świadczenie usługi pocztowej) lub odstępuje od umowy. W tym zakresie 

utrzymano dotychczas obowiązujące przesłanki związane z naruszeniem przepisów ustawy, 

w tym bezpieczeństwa obrotu pocztowego, naruszeniem warunków określonych przez 

operatora w regulaminie świadczenia usług pocztowych, a także naruszeniem odrębnych 

przepisów, w których określono zakaz przyjmowania lub przemieszczania przesyłki 

pocztowej.  

Wykonywana przez operatora działalność pocztowa musi być oparta o przepisy prawa, 

a także być zgodna z regulaminem świadczenia usługi, w którym operator określa, jaki rodzaj 

usług pocztowych świadczy, a także ogólne warunki ich wykonywania. Konieczne jest więc 

uregulowanie sytuacji, w których operator może odmówić nadającemu przyjęcia przesyłki  

lub odstąpić od wykonania usługi, gdy spowodowałoby to naruszenie zasad określonych 

w przepisach prawa oraz w regulaminie operatora (dotyczy to takich zagadnień, jak 

np. właściwe oznaczenie, opakowanie przesyłki odpowiednio zabezpieczające jej zawartość, 

wniesienie prawidłowej opłaty, sposób nadania przesyłki (w placówce pocztowej lub poprzez 

wrzucenie do skrzynki) w zależności od rodzaju przesyłki, nieumieszczanie w przesyłce  

rzeczy, których przesyłanie jest wykluczone ze względu na regulacje ustawy i przepisów 

wykonawczych lub gdy operator nie przyjmuje takich rzeczy zgodnie z zasadami określonymi 

w swoim regulaminie świadczenia usług pocztowych). Możliwość odmowy świadczenia 

usługi dotyczy także sytuacji, gdy zawartość lub opakowanie przesyłki pocztowej naraża 

osoby trzecie lub operatora pocztowego na szkodę. 

Wprowadzono także nową przesłankę ust. 1 pkt 4, zgodnie z którą odmowa zawarcia umowy 

usługi lub odstąpienie od umowy może nastąpić, jeśli miałaby być wykonana przez operatora 

na obszarze, na jakim nie świadczy usługi (nieobjętym wpisem do rejestru), chyba że operator 

ten zawarł umowę o współpracę z innym operatorem umożliwiającą wykonanie tej usługi 

poza tym obszarem. 
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W ust. 1 pkt 5 tego artykułu wskazuje się na odrębne przepisy jako przesłankę odmowy 

zawarcia umowy o świadczenie usługi pocztowej lub odstąpienia od umowy. Taki zapis 

uzasadnia znaczna liczba różnorodnych przepisów w tym zakresie. Są to m.in. wymogi 

określone w aktach Światowego Związku Pocztowego, takich jak Konwencja Pocztowa, 

Regulamin poczty listowej i Regulamin paczek, a także w Zaleceniach dotyczących przewozu 

towarów niebezpiecznych, opracowanych przez Narody Zjednoczone, z wyjątkiem niektórych 

towarów niebezpiecznych, substancji promieniotwórczych i substancji wywołujących 

zakażenie przewidzianych w ww. regulaminach, oraz w Instrukcjach technicznych 

Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (OACI) i w Regulaminie przewozu 

towarów niebezpiecznych Stowarzyszenia Międzynarodowego Transportu Lotniczego 

(IATA ), przepisy dotyczące weterynaryjnej kontroli granicznej w zakresie produktów 

pochodzenia zwierzęcego przesyłanych drogą pocztową, przesyłania drogą pocztową broni 

i amunicji itp. 

Utrzymano możliwość odmowy zawarcia umowy przez operatora pocztowego, w sytuacji gdy 

przesyłka nie spełnia warunków wymaganych do zawarcia umowy, lub odstąpienia od 

umowy (ten drugi przypadek dotyczy najczęściej umów zawartych wskutek wrzucenia 

przesyłki listowej do nadawczej skrzynki pocztowej), gdy przesyłka nie spełnia warunków 

określonych w umowie. 

Przepis określa także tryb postępowania z przesyłką w przypadku odstąpienia przez operatora 

od umowy (zwrot do nadawcy), w tym zasady rozliczeń z nadawcą z tytułu zwrotu tej 

przesyłki. 

 

Art. 17  

Przepis stanowi, że potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego 

wydane przez placówkę pocztową operatora wyznaczonego ma moc dokumentu urzędowego. 

Regulacja jest kontynuacją dotychczas obowiązującego przepisu, co jest uzasadnione 

szczególną rolą operatora wyznaczonego, któremu państwo powierza świadczenie usługi 

powszechnej i który gwarantuje ciągłość i dostępność tej usługi.  

 

Art. 18  

Nadawca przed doręczeniem przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego ma prawo do 

odstąpienia od umowy o świadczenie usługi pocztowej lub do zmiany adresata bądź miejsca 
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doręczenia. Operator pocztowy może pobrać za wykonane czynności opłatę. Jest to regulacja 

obowiązująca także dotychczas na gruncie uchylanej ustawy. 

 

Art. 19  

Przepis nakłada na operatorów chcących świadczyć usługi pocztowe z wykorzystaniem 

nadawczych skrzynek pocztowych obowiązek ich odpowiedniego oznakowania 

umożliwiającego identyfikację operatora. Jest to szczególnie ważne dla klientów, w sytuacji 

gdy na rynku pocztowym będzie działać wielu operatorów pocztowych, a skrzynka nadawcza 

jest jednym z miejsc, w którym zawierana jest umowa pomiędzy nadawcą a operatorem.  

Przewidziano także wydanie rozporządzenia ministra właściwego do spraw łączności 

w zakresie wymagań, jakim powinny odpowiadać nadawcze skrzynki pocztowe. 

 

Art. 20  

Przepis zobowiązuje operatorów, którzy zawarli umowę z nadawcą, do oznaczania przyjętej 

przesyłki informacją umożliwiającą jego identyfikację oraz o pobranej przez niego opłacie za 

wykonanie usługi. Takie oznaczenie ma szczególne znaczenie dla zapewnienia 

interoperacyjności, jeżeli usługa świadczona jest przez więcej niż jednego operatora na 

podstawie umowy o współpracy, a także przy dochodzeniu roszczeń z tytułu niewykonania 

lub niewłaściwego wykonania usługi oraz dokonywaniu zwrotów przesyłek (przesyłki 

nieopłacone, opłacone w kwocie niższej niż należna, niewłaściwie doręczone lub których nie 

można doręczyć). 

Z obowiązku oznaczania przesyłki informacją identyfikującą operatora jest zwolniony 

operator wyznaczony, jeżeli znakiem opłaty na przesyłce jest znaczek pocztowy. 

Uzasadnieniem dla takiego rozwiązania jest fakt, iż tylko operator wyznaczony jest 

uprawniony do emisji znaczków pocztowych i używania ich jako znaków opłaty pocztowej, 

tym samym znaczek pocztowy jednoznacznie identyfikuje tego operatora. 

 

Art. 21  

Przepis zobowiązuje operatora pocztowego do określenia w regulaminie świadczenia usług 

pocztowych lub w umowach o świadczenie usług pocztowych warunków wykonywania 

i korzystania z usług pocztowych. 
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Minimalny zakres informacji, jakie powinny znaleźć się w regulaminie, określony przez 

ustawodawcę, zapewnia odpowiednią informację dla klienta o usługach oferowanych przez 

operatora na podstawie danego regulaminu, w tym warunkach nadawania przesyłek, 

uprawnieniach nadawcy lub adresata do dochodzenia roszczeń, wysokości odszkodowań 

i trybie dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania usługi. 

W stosunku do dotychczas obowiązującej regulacji rozszerzono i uporządkowano 

obligatoryjny zakres informacji zamieszczanych w regulaminie lub umowie o świadczenie 

usługi pocztowej w celu lepszej ochrony interesów konsumenta, na co m.in. kładzie nacisk 

implementowana III dyrektywa. 

Istotnym novum jest wymóg zamieszczania przez operatora świadczącego usługi wchodzące 

w zakres usług powszechnych w regulaminie lub umowie o świadczenie usług pocztowych 

informacji o sposobie umieszczania danych adresowych, informacji o opłacie pocztowej oraz 

innych oznaczeń na przesyłce listowej zgodnie z  wymogami w tym zakresie określonymi dla 

przesyłek listowych nadawanych w ramach usług powszechnych określonymi w przepisach 

wydanych na podstawie art. 47. Jednolite oznaczanie przesyłek listowych przyjmowanych 

przez operatorów świadczących usługi wchodzące w zakres usług powszechnych 

wprowadzono w związku z koniecznością zapewnienia interoperacyjności świadczenia usług 

pocztowych. Zobowiązano także operatorów pocztowych do udostępniania regulaminów 

świadczenia usług pocztowych w każdej placówce pocztowej lub na jego stronie internetowej 

albo jeżeli wynika to z właściwości umowy o świadczenie usług pocztowych jako nieodpłatny 

załącznik do umowy.  

Ponadto wprowadzono obowiązek określania w regulaminie usług pocztowych 

sposobu informowania o zasadach wprowadzania na terytorium Unii Europejskiej przesyłek 

zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w rozporządzeniu 

Komisji (WE) nr 206/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie wprowadzania do Wspólnoty 

osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego i zmieniającym rozporządzenie 

(WE) nr 136/2004 (Dz. Urz. UE L 77 z 24.03.2009, str. 1). 

 

Art. 22  

Utrzymano przepis uchylanej ustawy określający zasadę, iż każdy operator pocztowy, 

z wyjątkiem operatora wyznaczonego w zakresie usług powszechnych, ustala wysokość 

i sposób uiszczania opłat za świadczone przez siebie usługi pocztowe w cenniku lub 
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w umowach o świadczenie usług pocztowych. Wyjątek wynika z odrębnych zasad ustalania 

i kontroli opłat na usługi powszechne.  

Istotnym dla klienta rozwiązaniem jest obowiązek udostępniania cennika usług pocztowych 

podobnie jak regulaminu, o którym mowa w art. 21. 

 

Art. 23  

Przepis utrzymuje w mocy dotychczasowe regulacje w zakresie stosowania przez operatora 

pocztowego własnych znaków opłaty pocztowej służących do potwierdzenia opłacenia usługi 

i zawierających informacje umożliwiające identyfikację operatora. 

Szczególne regulacje dotyczą ww. znaków stosowanych przez operatora wyznaczonego, który 

jako jedyny operator może stosować znaczki pocztowe, tj. znaki pocztowe opatrzone napisem 

„Rzeczpospolita Polska” lub „Polska”. W stosunku do obecnie obowiązujących przepisów 

usunięto możliwość zamieszczania na znaczku pocztowym wyrazu „poczta”, mając na 

uwadze, że znak opłaty pocztowej powinien zawierać informacje umożliwiające identyfikację 

operatora, a Poczta Polska S.A. ma zastrzeżone prawo do używania w działalności związanej 

z wykonywaniem obowiązku świadczenia usług powszechnych wyrazu „poczta” w nazwie 

podmiotu (art. 4 ustawy z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego 

przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska”). Wyraz ten umieszczony na 

znaczku pocztowym mógłby wprowadzać w błąd co do tożsamości operatora wyznaczonego, 

w przypadku gdy zostanie nim inny niż Poczta Polska S.A. operator. Nie stanowi to 

przeszkody dla umieszczenia nazwy operatora Poczta Polska S.A. na znaczku pocztowym w 

okresie, gdy spółka ta realizować będzie zadania operatora wyznaczonego. 

Znaki opłaty pocztowej, z wyjątkiem znaków używanych przez operatora wyznaczonego, 

podlegają zgłoszeniu do Prezesa UKE, który prowadzi ich jawny wykaz. 

Podobnie jak to ma miejsce w uchylanej ustawie, określono przypadki, gdy Prezes UKE 

odmawia umieszczenia wzoru znaku opłaty pocztowej w wykazie m.in. gdy zawarte w znaku 

napisy, wizerunki itp. naruszają dobra podlegające ochronie, znak zawiera wyrazy 

zarezerwowane dla znaczków pocztowych. 

Analogicznie do dotychczasowych uregulowań zapewniono ochronę prawną znaczkom 

pocztowym przewidzianą w przepisach Kodeksu karnego dla urzędowych znaków 

wartościowych, a innym znakom i oznaczeniom ochronę przewidzianą dla dokumentów. 
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Art. 24  

Analogicznie do dotychczasowych rozwiązań wyłączne prawo emisji i wycofywania z obiegu 

znaczków pocztowych, kartek pocztowych i kopert z nadrukowanym znakiem opłaty 

pocztowej z wyrazami „Rzeczpospolita Polska” albo „Polska” przyznano operatorowi 

wyznaczonemu (na mocy uchylanej ustawy operatorowi publicznemu). 

Prawo to połączono z obowiązkiem emisji znaczków pocztowych zgodnie z planem emisji 

znaczków pocztowych określanym corocznie, w terminie do 31 marca roku poprzedzającego 

rok, w którym plan ten będzie obowiązywał, przez ministra właściwego do spraw łączności w 

drodze decyzji.  

Propozycje do planu emisji wraz z wykazem wszystkich zgłoszonych  propozycji przez osoby 

fizyczne i prawne przedkłada ministrowi operator wyznaczony wraz z uzasadnieniem do dnia 

31 stycznia roku poprzedzającego rok, w którym plan ten będzie obowiązywał. 

Plan emisji znaczków pocztowych na dany rok określający tematykę znaczków, kolejność ich 

wprowadzania do obiegu oraz liczbę prezentacji każdego z tematów, określony w decyzji 

ministra właściwego do spraw łączności, operator wyznaczony podaje niezwłocznie do 

publicznej wiadomości na swoich stronach internetowych oraz co najmniej w jednym 

dzienniku o zasięgu ogólnopolskim. Plan emisji znaczków może być zmieniany. 

 

Art. 25  

Przepis określa tryb postępowania z planem emisji znaczków pocztowych w przypadku 

zmiany operatora wyznaczonego, w stosunku do planu realizowanego w trakcie zmiany i już 

zatwierdzonego zgodnie z art. 24. Jest to przepis nowy w stosunku do dotychczasowych 

regulacji i związany jest z kadencyjnością operatora wyznaczonego.  

W szczególności przewidziano możliwość cesji praw do realizowanego przez 

dotychczasowego operatora wyznaczonego na rzecz nowego oraz możliwość przygotowania 

przez nowego operatora wyznaczonego propozycji pierwszego własnego planu emisji wraz 

z   określeniem okresu jego obowiązywania i przedłożenia tej propozycji ministrowi 

właściwemu do spraw łączności w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji o wyznaczeniu 

tego operatora. 

Należy podkreślić, że ustawodawca proponuje aby operator pocztowy, stając do konkursu na 

operatora wyznaczonego  przeprowadzanego zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego 

do spraw łączności w sprawie konkursu na operatora pocztowego wyznaczonego do 
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świadczenia usług powszechnych, był obowiązany m.in. potwierdzić zdolność do realizacji 

planu emisji znaczków pocztowych. 

Dotychczasowy operator wyznaczony będzie obowiązany do wycofania z obiegu wydanych 

i  niewykorzystanych w okresie jego kadencji znaczków pocztowych, kartek pocztowych 

i kopert z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej zawierającym wyrazy „Rzeczpospolita 

Polska” albo „Polska” w celu uniknięcia sytuacji, w której nowy operator pocztowy byłby 

zobligowany do realizacji usługi gdy tymczasem opłata pobrana była wcześniej przez 

poprzedniego operatora wyznaczonego m.in. przy sprzedaży znaczków pocztowych 

niewykorzystanych przez nadawców od razu. 

 

Art. 26  

Zachowano dotychczasowe regulacje dotyczące zwolnienia od opłaty za usługę pocztową 

dotyczącą przesyłek dla ociemniałych (definicja przesyłki dla ociemniałych art. 3 pkt 18 

niniejszej ustawy).  

Ze zwolnienia może skorzystać osoba legitymująca się orzeczeniem właściwego organu 

orzekającego o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu 

uszkodzenia narządu wzroku i nadająca przesyłkę dla ociemniałych adresowaną do biblioteki 

lub organizacji osób niewidomych lub ociemniałych. Ponadto nadawcą może być biblioteka, 

organizacja osób niewidomych lub ociemniałych bądź organizacja, której celem statutowym 

jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych, nadająca przesyłkę dla 

ociemniałych adresowaną do osoby niewidomej lub ociemniałej.  

Ze zwolnienia mogą też skorzystać osoby niewidome lub ociemniałe nadające przesyłki dla 

ociemniałych. Również przesyłka  skierowana do osoby niewidomej lub ociemniałej 

zawierająca wyłącznie informacje utrwalone pismem wypukłym jest zwolniona z opłaty. 

Jednakże zwolnienie to nie obejmuje opłaty za potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej. 

Wykaz bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, 

których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych określi 

w drodze rozporządzenia  minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego i minister 

właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych. 
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Art. 27  

Przepis, analogicznie do regulacji obowiązującej na mocy uchylanej ustawy, określa 

uprawnienia operatora pocztowego, który nie pobrał opłaty za usługę ustawowo zwolnioną 

z  opłat do otrzymania z budżetu państwa dotacji przedmiotowej do świadczonej usługi 

pocztowej. Jednostkowa stawka dotacji nie może być wyższa niż ustalona w cenniku usług 

powszechnych dla przesyłki niebędącej przesyłką najszybszej kategorii, tego samego rodzaju, 

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

Łączną kwotę dotacji określa ustawa budżetowa. 

Dotacja może być udzielona w okresie obowiązywania pozytywnej decyzji Komisji 

Europejskiej o zgodności tej pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym. 

 

Art. 28  

Analogicznie do dotychczasowych regulacji określono obowiązek notyfikacji pomocy 

indywidualnej dla operatora pocztowego innego niż mikroprzedsiębiorca lub mały 

przedsiębiorca dla zapewnienia zgodności z przepisami odnoszącymi się do pomocy 

publicznej. 

 

Art. 29  

Przepis określa zasady postępowania z przesyłką listową niebędącą przesyłką rejestrowaną 

nieopłaconą lub opłaconą w kwocie niższej niż należna. Wystąpienie takiej sytuacji dotyczy 

w praktyce przesyłek nadawanych poprzez wrzucenie do nadawczej skrzynki pocztowej. 

Dla potrzeb tej regulacji zaadaptowano odpowiednio zasady postępowania przyjęte 

obecnie dla usług powszechnych. 

Operator, który zawarł z nadawcą umowę o świadczenie usługi pocztowej, zwraca taką 

przesyłkę nadawcy w celu odebrania przesyłki i uiszczenia przez nadawcę opłaty za zwrot 

przesyłki albo w celu uiszczenia przez nadawcę opłaty za zwrot przesyłki i za usługę 

pocztową w przypadku ponownego jej nadania. Opłata za zwrot przesyłki nie może być 

wyższa niż połowa opłaty za usługę pocztową ustalonej dla tej przesyłki w cenniku usług 

pocztowych albo cenniku usług powszechnych.  

Wysokość opłaty za zwrot ustalono analogicznie do przepisu obowiązującego dotychczas  

w przypadku usług powszechnych (§ 32 ust. 3  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

9 stycznia 2004r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych), mając na 
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uwadze, że zwrot powinien nastąpić po wyjęciu przesyłki ze skrzynki nadawczej, a więc już 

na początku jej rzeczywistej drogi od nadawcy do adresata, stąd opłata powinna być 

odpowiednio niższa.  

Jeżeli nie podano oznaczenia nadawcy i jego adresu, przesyłkę doręcza się adresatowi po 

pobraniu od niego opłaty za usługę pocztową. Jeżeli przesyłka została opłacona w kwocie 

niższej niż należna, operator pocztowy doręcza przesyłkę adresatowi, pobierając dopłatę. 

 

Art. 30  

Przepis określa postępowanie operatora, w przypadku gdy przyjął on do przemieszczenia 

i doręczenia przesyłkę rejestrowaną lub przekaz pocztowy nieopłacony lub opłacony 

w kwocie niższej niż należna.  

W takim przypadku operator działa na własne ryzyko i nie może żądać opłaty lub dopłaty 

od nadawcy. Przesyłka rejestrowana lub przekaz pocztowy jest bowiem przyjmowany 

bezpośrednio przez operatora.  

Dla potrzeb tej regulacji zaadaptowano odpowiednio zasady postępowania przyjęte obecnie 

dla usług powszechnych (§ 33 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 

2004 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych). 

 

Art. 31  

Operatorowi pocztowemu, podobnie jak to ma miejsce w dotychczasowych przepisach, 

będzie przysługiwać prawo zastawu na przesyłkach pocztowych w celu zabezpieczenia 

roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usługi pocztowej oraz uzasadnionych, 

dodatkowych kosztów świadczenia usługi pocztowej, powstałych z przyczyn leżących po 

stronie nadawcy lub adresata. Przepis ten jednak nie będzie miał zastosowania w przypadku, 

jeżeli adresatem jest organ władzy publicznej. 

Istotnym novum w tej regulacji jest doprecyzowanie, że prawo zastawu będzie przysługiwało 

wyłącznie operatorowi pocztowemu, który zawarł z nadawcą umowę o świadczenie usługi 

pocztowej (nie zaś ewentualnym operatorom, którzy na podstawie umów o współpracę 

uczestniczą w świadczeniu usługi). Takie rozwiązanie jest konsekwencją podziału umów, na 

podstawie których odbywa się świadczenie usług pocztowych w art. 14 niniejszej ustawy oraz 

odpowiedzialności za przesyłkę wobec nadawcy wynikającej z zawartej z nim umowy 

o świadczenie usługi. Jest to szczególnie istotne ze względu na ustalone w przepisie zasady 
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postępowania  w przypadku odmowy zaspokojenia przez adresata lub nadawcę wierzytelności 

zabezpieczonej zastawem (otwarcie przesyłki, sprzedaż zawartości, postępowanie z kwotą 

uzyskana z tej sprzedaży).  

Niniejszy przepis określa też zasady postępowania z zawartością przesyłki, w przypadku gdy 

jej sprzedaż nie jest możliwa. 

Przepisy tego artykułu nie naruszają przepisów prawa celnego. 

 

Art. 32  

Utrzymano obowiązującą w uchylanej ustawie zasadę, że w przypadku gdy przesyłki nie 

można doręczyć adresatowi, zwraca się ją nadawcy. Za czynności związane ze zwrotem 

przesyłki operator, który zawarł umowę z nadawcą, może żądać uiszczenia opłaty 

w wysokości określonej w cenniku usług pocztowych albo w cenniku usług powszechnych 

albo w umowie. Istotnym novum w tym przepisie jest dookreślenie, który z operatorów może 

żądać takiej opłaty, tj. ten, który zawarł z nadawcą umowę o świadczenie usługi pocztowej 

(konsekwencja podziału umów w art. 14 niniejszej ustawy). 

Dodatkowo wprowadzono regulacje stanowiącą, iż w przypadku przesyłki pocztowej 

zawierającej towary niewspólnotowe w rozumieniu prawa celnego, jej zwrot do nadawcy 

wymaga dopełnienia formalności celnych. 

 

Art. 33  

Przepis, określa tryb postępowania z przesyłkami niedoręczanymi, tj. takimi, których nie 

można doręczyć adresatowi ani zwrócić nadawcy z powodu braku lub błędnego adresu 

nadawcy. Za przesyłkę niedoręczalną uznaje się także przesyłkę listową niebędącą przesyłką 

rejestrowaną, nieopłaconą lub opłaconą w kwocie niższej niż należna, jeżeli nadawca odmówi 

uiszczenia opłaty za zwrot przesyłki albo adresat odmówi uiszczenia dopłaty.  

Przyjęty tryb postępowania w takich przypadkach jest analogiczny do określonego 

w uchylanej ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (komisyjne otwarcie 

przesyłki, próba ustalenia oznaczenia nadawcy i jego adresu lub oznaczenia  adresata i jego 

adresu). Jednakże wskazano, że uprawnienie do otwarcia przesyłki w celu uzyskania danych 

umożliwiających jej doręczenie lub zwrócenie nadawcy i do dalszego postępowania z 

przesyłką ma wyłącznie operator pocztowy, który zawarł z nadawcą umowę o świadczenie 

usługi pocztowej. 
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Takie rozwiązanie jest konsekwencją podziału umów, na podstawie których odbywa się 

świadczenie usług pocztowych w art. 14 niniejszej ustawy oraz odpowiedzialności za 

przesyłkę wobec nadawcy, wynikającej z zawartej z nim umowy o świadczenie usługi. Jest to 

szczególnie istotne ze względu na ustalone w przepisie zasady postępowania, tj. otwarcie 

przesyłki i dalsze postępowanie, w przypadku gdy otwarcie przesyłki nie umożliwi jej 

doręczenia albo zwrócenia nadawcy (zniszczenie korespondencji po upływie 60 dni od 

otwarcia przesyłki, postępowanie z pozostałą zawartością zgodnie z art. 183, 184 i 187 

Kodeksu cywilnego). 

 Przepis zobowiązuje operatora, który świadczy usługi na podstawie umów 

o świadczenie usług pocztowych (umowa zawarta z nadawcą), do wyznaczenia jednostki 

organizacyjnej, w której dokonywane będą czynności związane z otwieraniem przesyłek 

listowych, i zapewnienia, aby otwierania tego dokonywała komisja w składzie co najmniej 

3 osób powołana przez kierownika tej jednostki spośród jej pracowników. 

Przepisy artykułu nie naruszają przepisów prawa celnego. 

 

Art. 34  

Przepis, analogicznie do dotychczas obowiązującego, określa zasady postępowania z kwotą 

przekazu pocztowego, której nie można doręczyć adresatowi (wówczas zwraca się ją do 

nadawcy), oraz w przypadku gdy niemożliwy jest zwrot do nadawcy (w takim przypadku 

operator pocztowy, który zawarł umowę z nadawcą,  stosuje przepisy  art. 184 i 187 Kodeksu 

cywilnego). 

 

Art. 35  

Przepis wprowadzony jako konsekwencja podziału umów, na podstawie których świadczone 

są usługi pocztowe w art. 14 niniejszej ustawy. 

Wskazano, iż operator, który zawarł z nadawcą umowę o świadczenie usługi pocztowej, może 

po przyjęciu przesyłki pocztowej powierzyć dalsze wykonanie usługi innemu operatorowi na 

podstawie umowy o współpracy zawartej obligatoryjnie w formie pisemnej. 

Określono także minimalny zakres przedmiotowy tej umowy, wskazując m.in. na konieczność 

ustalenia zasad niezbędnych z punktu widzenia interoperacyjności: 
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– przekazywania operatorowi, który zawarł umowę z nadawcą, przesyłek niedoręczalnych 

oraz przesyłek, których dotyczy prawo zastawu (konsekwencja rozwiązań przyjętych  

w art. 31 i 33 niniejszej ustawy), 

– przekazywania przesyłek zwróconych z powodu niewłaściwego doręczenia do oddawczej 

skrzynki pocztowej (w związku z regulacjami w zakresie postępowania ze zwrotami art. 38 

niniejszej ustawy), 

– zakres i sposób przekazywania informacji w sprawie dokonania zabezpieczenia przesyłki 

w celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu pocztowego oraz zatrzymania i zabezpieczenia 

przesyłki w przypadkach, o których mowa w art. 36. 

Przepisy artykułu nie naruszają przepisów prawa celnego. 

 

Art. 36  

Utrzymano obowiązujący także dotychczas przepis stanowiący zabezpieczenie operatora 

przed ewentualnymi stratami spowodowanymi przyjętą do przewozu przesyłką. Jeśli istnieje 

podejrzenie, że przesyłka pocztowa może spowodować uszkodzenie innych przesyłek lub 

mienia operatora pocztowego, operator może zażądać jej otwarcia przez nadawcę. Gdy 

wezwanie nadawcy do otwarcia przesyłki jest niemożliwe, operator może zabezpieczyć 

przesyłkę na własny koszt, w sposób zapewniający bezpieczeństwo obrotu pocztowego. 

Jeśli operator podejrzewa, iż przesyłka stanowi przedmiot przestępstwa lub jej zawartość 

stanowi zagrożenie dla ludzi lub środowiska, powiadamia niezwłocznie właściwe podmioty 

oraz zatrzymuje przesyłkę do chwili dokonania oględzin przez te podmioty.  

 

Art. 37  

Przepis określa zasady doręczeń przesyłek, utrzymując większość dotychczasowych 

rozwiązań w tym zakresie. Obok generalnej zasady doręczenia przesyłki adresatowi pod 

wskazanym na przesyłce adresem określono także katalog osób i miejsc, gdzie przesyłka 

może być wydana ze skutkiem doręczenia. Przesyłka pocztowa (za wyjątkiem nadanej na 

poste restante) może być wydana ze skutkiem doręczenia adresatowi do jego oddawczej 

skrzynki pocztowej, w placówce pocztowej lub w innym miejscu uzgodnionym z operatorem 

pocztowym, a także przedstawicielowi ustawowemu adresata lub pełnomocnikowi adresata 

(tj. osobie upoważnionej przez adresata na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na 

zasadach ogólnych lub na podstawie pełnomocnictwa pocztowego), osobie pełnoletniej 
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zamieszkałej razem z adresatem, osobie uprawnionej do odbioru przesyłek pocztowych 

w urzędzie organu władzy publicznej, osobie uprawnionej do odbioru przesyłek pocztowych 

w podmiotach będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi 

nieposiadającymi osobowości prawnej, kierownikowi jednostki lub osobie fizycznej przez 

niego upoważnionej. 

Jednakże w związku z wprowadzeniem w niniejszej ustawie definicji przesyłki kurierskiej 

określającej m.in. wymóg jej bezpośredniego doręczenia adresatowi wykluczono możliwość 

wrzucenia jej przez operatora do oddawczej skrzynki pocztowej. W tym celu doprecyzowano, 

iż doręczenie przesyłek do oddawczej skrzynki pocztowej nie dotyczy przesyłek 

rejestrowanych (ust. 2 pkt 1 lit. a) oraz wykluczono możliwość złożenia przez adresata 

w odpowiedniej placówce pocztowej wniosku o doręczenie przesyłek kurierskich do 

oddawczej skrzynki pocztowej (ust. 4). 

W przypadku doręczenia przesyłki w placówce pocztowej osobie zamieszkałej wspólnie 

z adresatem, w związku z planowanym wejściem w życie przepisów znoszących obowiązek 

meldunkowy oraz nowym wzorem dowodu osobistego niezawierającym danych adresowych 

posiadacza, wprowadzono warunek złożenia pisemnego oświadczenia o wspólnym za-

mieszkiwaniu z adresatem. 

 

Art. 38  

Wprowadzono instytucję tzw. pełnomocnictwa pocztowego, tj. szczególnego 

pełnomocnictwa, w którym adresat upoważnia wskazaną osobę do odbioru jego przesyłek lub 

przekazów pocztowych. Pełnomocnictwo ma postać pisemną i jest składane w obecności 

pracownika operatora pocztowego, co do zasady w placówce pocztowej po okazaniu 

dokumentu potwierdzającego tożsamość. W szczególnych przypadkach, gdy adresat nie jest 

w stanie poruszać się samodzielnie, pełnomocnictwo może być ustanowione w miejscu 

pobytu tego adresata.  

Operator pocztowy może określić w regulaminie usług pocztowych lub regulaminie usług 

powszechnych inne przypadki, kiedy może udzielić pełnomocnictwa pocztowego poza swoją 

siedzibą. 

Pełnomocnictwo może być odwołane w każdym czasie, a operator może pobrać opłatę za 

przyjęcie lub odwołanie pełnomocnictwa, jeżeli określi wysokość takiej opłaty w cenniku 

usług pocztowych lub cenniku usług powszechnych. 



32 
 

Dotychczas instytucja pełnomocnictwa pocztowego była określona w rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania 

powszechnych usług pocztowych (Dz. U. Nr 5, poz. 34, z późn. zm.) i dotyczyła wyłącznie 

usług świadczonych przez operatora publicznego.  

Mając na uwadze znaczenie pełnomocnictwa pocztowego, szczególnie w zakresie 

postępowania cywilnego, jak i możliwość jego wykorzystania w innych postępowaniach, 

a także fakt, że stanowi ono istotne ułatwienie dla adresatów w odbiorze przesyłek 

wprowadzono to uregulowanie do ustawy, umożliwiając wykorzystania tej instytucji przez 

wszystkich operatorów pocztowych i w odniesieniu do wszystkich usług pocztowych.  

Określono zakres danych osobowych, jakie operator może określać w pełnomocnictwie 

pocztowym – są to imię i nazwisko osoby udzielającej pełnomocnictwa oraz pełnomocnika, 

a także rodzaj, serie i numery dokumentów ze zdjęciem potwierdzających tożsamość tych 

osób. 

 

Art. 39  

Przepis określa zasady postępowania z przesyłką niewłaściwie doręczoną do oddawczej 

skrzynki pocztowej z powodu mylnego lub nieaktualnego adresu lub oznaczenia adresata albo 

nieprawidłowego  doręczenia. 

Możliwości zwrotu operatorowi pocztowemu przesyłki pocztowej niewłaściwie doręczonej 

uszeregowano zgodnie z preferowaną przez ustawodawcę kolejnością możliwych 

postępowań. I tak zwrot może nastąpić poprzez wrzucenie przesyłki do skrzynki na zwroty, 

jeżeli taka skrzynka jest zainstalowana przez właściciela lub współwłaściciela nieruchomości. 

Możliwe jest też przekazanie przesyłki w placówce pocztowej zgodnie z informacją 

zamieszczoną na przesyłce, określającą operatora, który zawarł umowę z nadawcą, po 

uprzednim naniesieniu napisu ZWROT na przesyłce.    

Można także przekazać przesyłkę osobie upoważnionej do doręczania przesyłek przez tego 

operatora pocztowego, którego oznaczenie znajduje się na przesyłce (operator, z którym 

nadawca zawarł umowę).  

Jako ostatnią wymieniono możliwość wrzucenia przesyłki do nadawczej skrzynki pocztowej 

operatora wyznaczonego, po uprzednim naniesieniu napisu ZWROT. Jest to ułatwienie dla 

klientów, którzy nie mają zainstalowanej odrębnej skrzynki na zwroty, a także nie mogli 

skorzystać z bezpośredniego zwrotu przesyłki właściwemu operatorowi.  
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Takie rozwiązanie połączono z nałożeniem na operatora wyznaczonego obowiązku 

wydzielania zwrotów ze swoich skrzynek nadawczych oraz odbierania zwrotów ze skrzynek 

na zwroty, jeżeli właściciel lub współwłaściciel nieruchomości to umożliwi, i przekazywania 

tych zwrotów właściwym operatorom pocztowym.  

Zobowiązano także każdego operatora pocztowego, który zamieścił na przesyłce informację 

potwierdzającą pobranie opłaty za usługę, do uiszczenia operatorowi wyznaczonemu opłaty 

za czynności przez niego wykonane w związku ze zwrotem przesyłki, jeżeli operator ten 

określił wysokość takiej opłaty w cenniku usług pocztowych.  

Określono także zasady postępowania z przesyłką, której nie można zwrócić właściwemu 

operatorowi pocztowemu oraz z drukiem bezadresowym.  

 

Art. 40 

Podobnie do dotychczas obowiązujących przepisów nałożono na właścicieli lub 

współwłaścicieli nieruchomości obowiązek instalacji oddawczych skrzynek pocztowych. 

Doprecyzowano, że obowiązek ten dotyczy właścicieli lub współwłaścicieli: 

1) nieruchomości gruntowych, na których znajduje się budynek mieszkalny; 

2) budynku mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. 

Takie doprecyzowanie przepisu zapewnia zgodność z regulacją określającą sposób realizacji 

obowiązku, tj.  w budynkach jednorodzinnych – przez umieszczenie oddawczej skrzynki 

pocztowej przed drzwiami wejściowymi do budynku lub w ogólnie dostępnej części 

nieruchomości oraz w budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębnione są co najmniej 

3 lokale – przez umieszczenie w ogólnie dostępnej części nieruchomości zestawu 

oddawczych skrzynek pocztowych w liczbie odpowiadającej liczbie samodzielnych lokali 

mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, jeżeli posiadają osobny adres. 

Analogicznie do dotychczasowych uregulowań operator wyznaczony ma prawo do  

instalowania i użytkowania na terenach wiejskich  lub obszarach o rozproszonej zabudowie 

własnych oddawczych skrzynek pocztowych, po uzgodnieniu z właściwym wójtem 

(burmistrzem, prezydentem miasta), na warunkach uzgodnionych z właścicielem, 

użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem samoistnym nieruchomości. Uprawnienie to 

związane jest z obowiązkiem świadczenia usług powszechnych nawet na terenach, gdzie jest 

to nierentowne (tereny wiejskie i o rozproszonej zabudowie) i ma na celu obniżenie kosztów 

doręczania przesyłek na tych terenach. 
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Wymagania, jakim powinny odpowiadać oddawcze skrzynki pocztowe oraz ich 

usytuowanie, jak również warunki dostępu do tych skrzynek dla operatorów pocztowych 

określi w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw łączności, w porozumieniu 

z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. 

 

Art. 41  

Przepis, analogicznie do dotychczasowych regulacji w tym zakresie, definiuje pojęcie 

„tajemnicy pocztowej”, która obejmuje informacje przekazywane w przesyłkach pocztowych, 

informacje dotyczące realizacji przekazów pocztowych, dane dotyczące podmiotów 

korzystających z usług pocztowych oraz dane dotyczące faktu i okoliczności świadczenia 

usług pocztowych lub korzystania z tych usług. 

Tajemnicę pocztową muszą zachować operatorzy pocztowi i osoby, które z racji 

wykonywanej działalności mają dostęp do tajemnicy pocztowej. 

Określono ponadto, w jaki sposób może być naruszona tajemnica pocztowa oraz w jakich 

przypadkach nie będzie takiego naruszenia.  

Obowiązek zachowania tajemnicy pocztowej jest nieograniczony w czasie. 

 

Art. 42 

Przepis określa, kiedy informacje lub dane objęte tajemnicą pocztową mogą być zbierane, 

utrwalane, przechowywane, opracowywane lub udostępniane, utrzymując dotychczasowe 

rozwiązania w tym zakresie, tj. gdy czynności te dotyczą świadczonej usługi pocztowej albo 

są niezbędne do jej wykonania lub jeżeli przepisy odrębne stanowią inaczej. 

 

Art. 43 

Przepis, podobnie jak to ma miejsce obecnie, określa obowiązek operatora pocztowego do 

corocznego przedstawiania Prezesowi UKE, w terminie do 31 marca, sprawozdania 

z działalności pocztowej w poprzednim roku. Określono także informacje, jakie powinny 

znaleźć się w sprawozdaniu, dostosowując ich zakres do potrzeb Prezesa UKE wynikających 

z jego zadań regulacyjnych w zakresie rynku pocztowego. 

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy usług pocztowych w podziale dychotomicznym, co jest 

niezbędne dla celów ustalenia, czy dany operator pocztowy podlega ustawowemu 



35 
 

obowiązkowi udziału w finansowaniu kosztu netto oraz do monitorowania tempa rozwoju 

konkurencji w poszczególnych segmentach rynku pocztowego.  

Rozszerzono także zakres sprawozdania o dane dotyczące średniorocznego zatrudnienia oraz 

informacje nt. korzystania przez operatora z dostępu do elementów infrastruktury pocztowej 

w celu pozyskania informacji o  kierunkach rozwoju rynku pocztowego.  

Operator będzie także obowiązany do przedstawienia informacji o przynależności do grupy 

kapitałowej. Jest to istotne w związku z przepisem dotyczącym finansowania kosztu netto 

obowiązku świadczenia usługi pocztowej, gdzie podstawą, od której ustala się udział 

operatora w dopłacie, jest przychód z usług wchodzących w zakres usług powszechnych 

liczony w ramach grupy kapitałowej.  

Podobnie jak to ma miejsce obecnie, Prezes UKE będzie mógł zobowiązać operatora 

pocztowego do przedłożenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni, innych informacji 

niezbędnych do wykonania przepisów ustawy.  

Na podstawie uzyskanych informacji Prezes UKE corocznie, w terminie do dnia 31 maja, jest 

zobowiązany przedstawić ministrowi właściwemu do spraw łączności raport o stanie rynku 

pocztowego za rok ubiegły, łącznie z wynikami kontroli działalności pocztowej, oraz 

opublikować go w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Prezesa UKE, 

zwanej dalej „stroną podmiotową BIP”. W stosunku do obecnych regulacji wydłużono termin 

składania raportu z 15 maja do 31 maja, co podyktowane jest dotychczasowymi 

doświadczeniami Urzędu w zakresie możliwości zebrania niezbędnych danych i publikacji  

raportu. W celu ułatwienia operatorom wypełnienia obowiązków sprawozdawczych 

przewidziano wydanie rozporządzenia ministra właściwego do spraw łączności w sprawie 

wzoru formularza służącego do przedkładania Prezesowi UKE sprawozdania z działalności 

pocztowej wraz z objaśnieniami co do sposobu jego wypełnienia. 

 

Art. 44 

Wprowadzono możliwość zastrzeżenia przez przedsiębiorcę informacji i dokumentów lub ich 

części zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa, a dostarczanych na żądanie Prezesa UKE 

lub na podstawie przepisów ustawy. 

Przepis ten jest niezbędny do zapewnienia wykonania ustawy z dnia 6 września 2011 r. 

o dostępie do informacji publicznej w sposób nienaruszający tajemnicy przedsiębiorstwa. 
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Przepis stosuje się także odpowiednio w przypadku przekazywania informacji lub 

dokumentów otrzymanych od przedsiębiorców innym organom krajowym, zagranicznym 

organom regulacyjnym lub Komisji Europejskiej.  

Analogiczna regulacja obowiązuje na gruncie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 

telekomunikacyjne (art. 9 tej ustawy). 

Prezes UKE będzie mógł uchylić zastrzeżenie w drodze decyzji, jeżeli uzna, że dane te są 

niezbędne dla wykonania jego zadań. 

 

4) Rozdział 4 – Świadczenie usług powszechnych 

W niniejszym rozdziale zostały zawarte przepisy określające usługi powszechne i sposób 

realizacji obowiązku państwa zapewnienia dostępu do usług powszechnych, które uznane 

zostały za niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb społeczeństwa w zakresie usług 

pocztowych. 

Dostęp do usług powszechnych będzie zapewniony poprzez nałożenie obowiązku 

świadczenia określonego katalogu usług pocztowych w określony sposób przez operatora 

wyznaczonego. 

Kolejne przepisy określają obowiązki i uprawnienia operatora wyznaczonego związane 

z realizacją powierzonego zadania  świadczenia usług powszechnych. Uwzględniono także 

rozwiązania ułatwiające operatorowi wyznaczonemu wywiązywanie się z nałożonego 

obowiązku w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej poprzez możliwość 

modyfikacji obowiązku w drodze ustanowionego decyzją Prezesa UKE, na określonym 

terenie i w określonych ustawą przypadkach, odstępstwa od wymaganej częstotliwości 

doręczania przesyłek, wskaźników czasu przebiegu przesyłek oraz sposobu rozmieszczenia 

placówek pocztowych operatora wyznaczonego.  

 

Art. 45 

Określa katalog usług pocztowych zaliczanych do usług powszechnych świadczonych 

w obrocie krajowym i zagranicznym w ramach obowiązku, o którym mowa w art. 46 ust. 1. 

W stosunku do dotychczasowych przepisów ograniczono zakres usługi powszechnej poprzez 

wyłączenie: 
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– przesyłek reklamowych i przesyłek nadawanych przez nadawców masowych jako kategorii 

usług typowo komercyjnych, niewymagających gwarancji państwa w zakresie ich 

dostępności, jakości i przystępności cenowej, 

– przekazów pocztowych jako usługi o charakterze mieszanym pocztowo-finansowej 

oraz usługi komplementarnej, takiej jak realizacja usługi pocztowej dotyczącej przesyłek 

nadanych na poste restante, które będą wykonywane na zasadach rynkowych, poza 

obowiązkiem nałożonym na operatora wyznaczonego. 

Katalog usług powszechnych obejmuje więc przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie 

i doręczanie: 

– przesyłek listowych, w tym poleconych i z zadeklarowaną wartością o masie do 2 kg, 

– przesyłek dla ociemniałych, 

– paczek pocztowych, w tym z zadeklarowaną wartością  o masie do 10 kg  

oraz sortowanie, przemieszczanie i doręczanie nadesłanych z zagranicy paczek pocztowych, 

w tym z zadeklarowaną wartością o masie do 20 kg.  

Określono także maksymalne wymiary przesyłek listowych i paczek pocztowych 

przyjmowanych, sortowanych, przemieszczanych i doręczanych w ramach usługi 

powszechnej. 

 

Art. 46  

Do świadczenia usług powszechnych na terenie całego kraju zobowiązany jest operator 

wyznaczony. Usługi powszechne świadczone są w ramach tego obowiązku w sposób 

jednolity w porównywalnych warunkach, przy zapewnieniu odpowiedniej dostępności 

(sposób rozmieszczenia placówek pocztowych operatora wyznaczonego i odpowiednie 

rozmieszczenie nadawczych skrzynek pocztowych), z zachowaniem wskaźników czasu 

przebiegu przesyłek, po przystępnych cenach i z odpowiednią częstotliwością w zakresie 

opróżniania skrzynek nadawczych i doręczeń przesyłek (co najmniej w każdy dzień roboczy 

i nie mniej niż 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) oraz 

w   sposób  umożliwiający uzyskanie przez nadawcę dokumentu potwierdzającego odbiór  

przesyłki rejestrowanej.  
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Art. 47  

Warunki wykonywania usług powszechnych w ramach obowiązku nałożonego na  operatora 

wyznaczonego będą określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw łączności. 

Warunki te obejmują wskaźniki czasu przebiegu przesyłek, wymagania w zakresie 

przyjmowania i doręczania przesyłek, sposób rozmieszczenia placówek pocztowych operatora 

wyznaczonego, minimalny udział procentowy skrzynek nadawczych umieszczonych na 

wysokości dogodnej dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim 

oraz sposób świadczenia usług powszechnych. 

W stosunku do obecnie obowiązujących rozwiązań zmieniono podejście co do zakresu 

wymagań w zakresie kształtowania sieci placówek pocztowych przez operatora 

wyznaczonego. W celu uelastycznienia regulacji i umożliwienia dostosowania sieci placówek 

pocztowych do rzeczywistego zapotrzebowania na usługi zrezygnowano z bezpośredniego 

określania minimalnej liczby placówek, jakie powinny być uruchomione na terenie kraju, na 

rzecz określenia pośredniego, tj. przez odniesienie do wskaźników określających dostępność 

(do których odwoływały się także dotychczasowe przepisy), tj.: 

– dla terenów miejskich – liczba ludności obsługiwanej przez jedną placówkę pocztową, 

– dla terenów wiejskich – liczba km2 powierzchni objętych rejonem obsługi jednej placówki 

pocztowej. 

Odpowiednia regulacja, podobnie jak to ma miejsce pod rządami uchylanej ustawy, znajdzie 

się w rozporządzeniu wydawanym przez ministra właściwego do spraw łączności. 

 

Art. 48  

Określono, że operator wyznaczony nie będzie mógł odmówić świadczenia usług 

powszechnych z zastrzeżeniem sytuacji, o których mowa w art. 16. 

 

Art. 49  

Operator wyznaczony obowiązany jest do określenia zasad świadczenia usług powszechnych 

oraz ogólnych warunków dostępu do tych usług w regulaminie świadczenia usług 

powszechnych. Regulamin powinien też zawierać wymagania w zakresie sposobu 

adresowania przesyłek listowych. Jednolite adresowanie ma istotne znaczenie przy usłudze 

mającej charakter masowy i wykonywanej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii 

(np. maszyny sortujące).  
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Dodatkowo w  stosunku do regulacji obowiązujących na gruncie uchylanej ustawy z dnia 

12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe wprowadzono obowiązek określania przez operatora 

wyznaczonego w regulaminie świadczenia usług powszechnych sposobu informowania  

o zasadach wprowadzania na terytorium Unii Europejskiej przesyłek zawierających produkty 

pochodzenia zwierzęcego (analogiczny przepis wprowadzono w odniesieniu do regulaminów 

świadczenia usług pocztowych w art. 21).  

Projekt regulaminu i zmiany do niego operator wyznaczony przedkłada Prezesowi UKE co 

najmniej na 60 dni przed planowanym terminem ich wprowadzenia.  

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej może zgłosić sprzeciw w ciągu 30 dni od 

przedłożenia  projektu regulaminu lub jego zmian, jeżeli postanowienia projektu są sprzeczne 

z przepisami prawa lub naruszają prawa podmiotów korzystających z usług powszechnych. 

Postanowienia objęte sprzeciwem nie wchodzą w życie.  

Wymóg zatwierdzania regulaminu świadczenia usług powszechnych albo jego zmian wynika 

ze szczególnej roli usług powszechnych. Pozostałe regulaminy dotyczące świadczenia usług 

pocztowych innych niż powszechne nie podlegają temu reżimowi. 

Określono także obowiązek zapewnienia dostępności regulaminu świadczenia usług 

powszechnych dla klientów. 

Przepisy tego artykułu są analogiczne do dotychczas obowiązujących.  

 

Art. 50 i 51  

Nowy zliberalizowany rynek pocztowy wymaga uelastycznia regulacji związanych z usługą 

powszechną w celu lepszego dostosowania do zmieniającej się sytuacji rynkowej, szczególnie 

po stronie popytu.  

W związku z tym zobowiązano operatora wyznaczonego w terminie 7 miesięcy od 

zakończenia roku obrotowego do przedkładania Prezesowi UKE, na podstawie danych za 

poprzedni rok obrotowy, informacji o sytuacji finansowej operatora wynikającej 

z rentowności usług powszechnych, w szczególności rentowności placówek pocztowych 

w podziale na miejskie i wiejskie, uwzględniającej istotne czynniki determinujące warunki 

świadczenia usług powszechnych na danym terenie. 

Informacje te, łącznie z informacją o prognozowanym wystąpieniu kosztu netto i straty na 

usługach powszechnych (art. 110) oraz na podstawie analizy przedłożonego przez operatora 



40 
 

wyznaczonego planu naprawczego mającego na celu likwidację straty na usługach 

powszechnych (art. 111) będą wykorzystane przez Prezesa UKE do ewentualnego podjęcia 

działań zmierzających do modyfikacji obowiązku świadczenia usług powszechnych na danym 

terenie poprzez wydanie decyzji o ustanowieniu odstępstwa w zakresie wymogów 

dotyczących częstotliwości doręczeń i opróżniania skrzynek pocztowych, zachowania 

wskaźników czasu przebiegu przesyłek lub sposobu rozmieszczenia placówek pocztowych 

operatora wyznaczonego. 

Określono przesłanki ustanowienia odstępstwa, tj. niska gęstość zaludnienia, trudne warunki 

geograficzne, w sposób istotny utrudniające komunikację pocztową z siedliskami ludzkimi, 

niski popyt na usługi powszechne, a także niska rentowność lub nierentowność usług 

powszechnych skutkująca trudną sytuacją finansową operatora wyznaczonego. 

Operator wyznaczony może wraz z przedkładaną informacją o sytuacji finansowej  

wynikającej z rentowności usług powszechnych złożyć do Prezesa UKE wniosek 

o odstępstwo.  

Prezes UKE będzie obowiązany poinformować Komisję Europejską o ustanowionym 

odstępstwie stosownie do wymogów III dyrektywy w tym zakresie, tj. wyłącznie odnośnie do 

odstępstw od częstotliwości doręczeń i wskaźników czasu przebiegu przesyłek. 

 

Art. 52 

Prezes UKE będzie obowiązany do zapewnienia przeprowadzania badań czasu przebiegu 

przesyłek pocztowych uzyskanego przez operatora pocztowego w danym roku w zakresie 

usług powszechnych w obrocie krajowym, a także zapewnienia weryfikacji prawidłowości 

tego badania i jego wyników. 

Jest to istotne dla oceny wypełniania przez operatora wyznaczonego obowiązku świadczenia 

usług pocztowych w tym zakresie. 

Badania przeprowadzać będzie wybrany przez Prezesa UKE podmiot wyspecjalizowany 

w tego rodzaju badaniach. Takie doprecyzowanie dotychczas obowiązujących przepisów 

wynika z  praktyki Prezesa UKE w tym zakresie.  

Badanie będzie także mogło być przeprowadzone w oparciu o dane z informatycznego 

systemu śledzenia przesyłek pocztowych stosowanego przez operatora wyznaczonego. Takie 

poszerzenie zapisu wynika z nowych technologicznych możliwości monitorowania przesyłek 



41 
 

rejestrowanych stosowanych przez operatorów pocztowych i wprowadzonych ostatnio przez 

Pocztę Polską S.A.  

Prawidłowość realizacji badań oraz ich wyniki weryfikowane będą przez wybrany przez 

Prezesa UKE podmiot wyspecjalizowany, nieposiadający powiązań własnościowych lub 

kontrolnych z operatorem wyznaczonym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 

w   realizowanym badaniu, podmiot dokonujący weryfikacji zleca podmiotowi 

przeprowadzającemu badanie podjęcie działań korygujących polegających na 

wyeliminowaniu błędów i zapewniających poprawność wyników badania. 

Prezes UKE będzie obowiązany zapewnić, aby badania prowadzone przez wyspecjalizowany 

podmiot uwzględniały specyfikę technologii świadczenia usług przez operatora 

wyznaczonego oraz zapewnić udział operatora wyznaczonego na etapie opracowywania 

metodyki badań w zakresie zgodnym z normą przenoszącą normę EN-13850. 

W przypadku badań prowadzonych w oparciu o dane z informatycznego systemu śledzenia 

przesyłek pocztowych stosowanego przez operatora wyznaczonego Prezes UKE zapewnia 

opracowanie metodyki prowadzenia tych badań w uzgodnieniu z operatorem wyznaczonym.  

Wyniki badań będą publikowane na stronie podmiotowej BIP w postaci raportu 

zawierającego informacje zgodne z zakresem sprawozdania określonego w tejże normie. 

Określono także zakres informacji o badaniu, których udostępnianie i publikowanie jest 

zabronione. 

 

Art. 53 

Przepis wprowadza, bardziej niż to miało miejsce dotychczas, elastyczne zasady 

kształtowania opłat za usługi powszechne przez operatora wyznaczonego. Operator ten będzie 

mógł konstruować cennik w oparciu o zasadę jednolitości opłat na ternie kraju (tak jak to ma 

miejsce obecnie) albo będzie mógł wprowadzić opłaty niejednolite. Warunkiem jest jednak  

ustalanie taryf na usługi powszechne w sposób przejrzysty i niedyskryminujący oraz 

odzwierciedlający  koszty świadczenia tych usług.  

Wprowadzono także możliwość interwencji Prezesa UKE, w przypadku gdy operator 

stosowałby opłaty niejednolite, a stanowiłoby to przeszkodę dla zapewnienia usług 

powszechnych, w szczególności ich przystępności cenowej. Wówczas Prezes UKE byłby 

uprawniony do wydania decyzji zobowiązującej operatora wyznaczonego do stosowania 

jednolitych opłat za usługi powszechne na terenie kraju.  
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Prezes UKE, wydając decyzję w sprawie zmiany konstrukcji cennika, powinien wziąć pod 

uwagę wszystkie dostępne na mocy niniejszej ustawy informacje o sytuacji rynkowej 

w sektorze usług powszechnych. Określono, że decyzja będzie wydawana w terminie 60 dni 

od dnia otrzymania przez Prezesa UKE informacji o sytuacji finansowej operatora 

wyznaczonego wynikającej z rentowności usług powszechnych (art. 50). 

 

Art. 54 

Analogicznie do dotychczas obowiązujących przepisów, umożliwiono operatorowi 

wyznaczonemu stosowanie taryf specjalnych, niższych od obowiązujących za dany rodzaj lub 

sposób świadczenia usługi powszechnej w stosunku do nadawców, którzy we własnym 

zakresie wykonują uzgodnione z operatorem czynności związane z przygotowaniem lub 

opracowaniem przesyłek pocztowych, uzgodnią z nim dodatkowe warunki dotyczące sposobu 

świadczenia usługi lub nadają znaczną liczbę przesyłek w ustalonym z operatorem czasie.  

Ustalając taryfy specjalne, operator wyznaczony powinien stosować wobec nadawców 

jednolite i równe kryteria zarówno co do opłat, jak i warunków związanych z umową, oraz 

uwzględniać poniesione koszty świadczenia usługi pocztowej. 

Kryteria ustalania taryf specjalnych oraz odpowiadające tym kryteriom poziomy opustów od 

opłat obowiązujących za dany rodzaj lub sposób świadczenia usługi powszechnej powinny 

być określone w regulaminie świadczenia usług powszechnych, tym samym zapewniona 

będzie ich weryfikacja przez Prezesa UKE, a także powszechna dostępność. 

 

Art. 55 i 56 

Wprowadzono nowe, w stosunku do dotychczasowych, zasady kontroli opłat za usługi 

powszechne. W miejsce każdorazowego zatwierdzania cennika na usługi powszechne lub 

jego zmian Prezes UKE będzie w drodze decyzji określał na okresy trzyletnie maksymalne 

roczne poziomy opłat, mając na uwadze koszty świadczenia usług powszechnych,  

zapewnienie przystępności cenowej usług powszechnych oraz biorąc pod uwagę 

uwarunkowania rynkowe i ekonomiczne. Poziomy te mogą być ustalane dla poszczególnych 

usług lub usług pogrupowanych ze względu na ich podobieństwo. 

Takie rozwiązanie zapewni większą niż dotychczas elastyczność kształtowania opłat przez 

operatora wyznaczonego i da mu margines manewru cenowego w dopuszczonych decyzją 
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Prezesa UKE granicach, co jest istotne dla skutecznego konkurowania na zliberalizowanym 

rynku pocztowym. 

Metodologia ustalania maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne 

określona będzie w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw łączności wydanym 

w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych. Metodologia ta 

powinna być przejrzysta oraz powinna zapewnić uwzględnienie kosztów świadczenia usług 

powszechnych i zmian warunków rynkowych. 

W przypadku znacznych zmian wartości danych stosowanych przy ustaleniu maksymalnych 

rocznych poziomów opłat za usługi powszechne, Prezes UKE może zmienić wydaną 

wcześniej decyzję, określając maksymalny roczny poziom opłat za usługi powszechne na czas 

pozostały do zakończenia trzyletniego okresu, którego dotyczyła decyzja. 

Jest to istotne rozwiązanie dla prawidłowego funkcjonowania przepisu, w warunkach gdy 

zmianie ulegną wielkości istotne dla ustalenia maksymalnych rocznych poziomów opłat za 

usługi powszechne w sposób lub w skali, których nie można było przewidzieć przy 

wydawaniu decyzji.  

Decyzja będzie mogła być także zmieniona w związku z powzięciem przez Prezesa UKE 

informacji o prognozowanej wysokości kosztu netto i straty na usługach powszechnych, 

o której mowa w art. 110, lub otrzymaniem od operatora wyznaczonego planu działań 

naprawczych mających na celu likwidację straty na usługach powszechnych (o którym mowa 

w art. 111). 

 

Art. 57  

Operator wyznaczony będzie przedkładał prezesowi UKE projekt cennika usług 

powszechnych albo jego zmian wraz z określeniem poszczególnych składników kosztów 

świadczenia usługi co najmniej na 60 dni przed terminem jego wprowadzenia. 

Prezes UKE sprawdzi zgodność projektu cennika usług powszechnych albo jego zmian 

z wydaną na podst. art. 55 albo art. 56 decyzją oraz przepisami ustawy. W przypadku 

stwierdzenia naruszeń będzie mógł wnieść (w terminie 30 dni od przedłożenia projektu) 

sprzeciw. Zmiany cennika objęte sprzeciwem nie wejdą w życie.   
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Art. 58 

Przepis umożliwia operatorowi wyznaczonemu wystąpienie do Prezesa UKE z wnioskiem 

o wydanie zgody na zmianę cennika usług powszechnych lub jego części skutkującą 

przekroczeniem maksymalnych rocznych poziomów opłat określonych w decyzji, o której 

mowa w art. 55, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia świadczenia usług powszechnych bez 

naruszenia równowagi finansowej operatora w zakresie dotyczącym usług powszechnych.   

 

Art. 59 

Nałożono obowiązek odpowiedniego ogłaszania i udostępniania cennika usług powszechnych 

oraz jego zmian, mając na uwadze dostępność informacji o wysokości opłat za usługi 

powszechne dla klienta. 

 

Art. 60 

Operator wyznaczony nie może odmówić właściwego zabezpieczenia przesyłki zgodnie 

z wymaganiami umowy lub regulaminu świadczenia usług powszechnych. Rozwiązanie to 

obowiązuje również na gruncie dotychczasowych przepisów w odniesieniu do operatora 

publicznego.  

 

Art. 61 

Analogicznie jak to ma miejsce w dotychczasowych przepisach, zobowiązano podmioty 

wykonujące publiczną regularną komunikację lądową, lotniczą, morską lub śródlądową do 

przewożenia odpłatnie przesyłek pocztowych będących przedmiotem usługi powszechnej. 

Podobnie zobowiązano właściwe podmioty do zapewnienia operatorowi wyznaczonemu 

dostępu do tych pomieszczeń na stacjach kolejowych, lotniskach cywilnych lub portach 

morskich albo śródlądowych, które są niezbędne do załadunku i wyładunku przesyłek.  

Przepis ten, analogiczny do dotychczas obowiązującego, umożliwia realizację obowiązku 

nałożonego na operatora wyznaczonego (dotychczas publicznego) w zakresie świadczenia 

usług powszechnych. Szczegółowe warunki wykonywania przez podmioty ww. obowiązków 

określane są w umowach zawieranych na wniosek operatora wyznaczonego w terminie 30 dni 

od dnia wystąpienia z wnioskiem.  
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Art. 62 

Do szczególnych obowiązków operatora wyznaczonego należy zapewnienie osobom 

niepełnosprawnym dostępu do usług powszechnych.  

W ramach tego obowiązku operator wyznaczony musi zapewnić taką organizację 

pracy swoich placówek pocztowych, aby umożliwić osobom poruszającym się za pomocą 

wózka inwalidzkiego korzystanie z usług świadczonych przez te placówki. Ponadto ma 

obowiązek utworzenia w swoich placówkach pocztowych odpowiednio oznakowanych 

stanowisk obsługi osób niepełnosprawnych. Aby ułatwić dostęp do swoich nadawczych 

skrzynek pocztowych, operator wyznaczony ma obowiązek umieszczać je w sposób 

i w miejscu umożliwiającym korzystanie z nich osobie niepełnosprawnej, poruszającej się za 

pomocą wózka inwalidzkiego, w szczególności dotyczy to nadawczych skrzynek pocztowych 

instalowanych w placówce pocztowej lub na nieruchomości użytkowanej przez tę placówkę. 

Operator wyznaczony jest także zobowiązany do doręczania osobom z uszkodzeniem narządu 

ruchu powodującym konieczność korzystania z wózka inwalidzkiego, a także niewidomym 

lub ociemniałym –  na ich wniosek i bez pobierania dodatkowych opłat, przesyłek listowych, 

przesyłek rejestrowanych, w tym przesyłek z zadeklarowaną wartością, oraz kwot 

pieniężnych określonych w przekazach pocztowych, z pominięciem oddawczej skrzynki 

pocztowej oraz bez konieczności odbierania przesyłki w placówce pocztowej.  

Ponadto operator wyznaczony powinien przyjmować od osoby niepełnosprawnej w miejscu 

jej zamieszkania prawidłowo opłaconą przesyłkę pocztową niebędącą przesyłką rejestrowaną. 

Zakres obowiązku jest identyczny z dotychczas obowiązującymi przepisami w odniesieniu do 

operatora publicznego. 

 

Art. 63 – 65 

W celu umożliwienia operatorowi wyznaczonemu realizacji obowiązku świadczenia usług 

powszechnych, także za pośrednictwem jego nadawczych skrzynek pocztowych i automatów 

do pocztowej obsługi klientów – zobowiązano właścicieli, użytkowników wieczystych lub 

posiadaczy samoistnych nieruchomości do umożliwienia ich umieszczenia przez operatora 

wyznaczonego, a także ich eksploatacji i konserwacji. 

Warunki korzystania przez operatora wyznaczonego z nieruchomości określać będzie  

umowa. Przepisy te obowiązują również obecnie na gruncie uchylanej ustawy z dnia 

12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe.  
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Podobne zobowiązanie nałożono na jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 

w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie 

udostępnienia zajmowanych i administrowanych przez nie nieruchomości dla umieszczenia, 

eksploatacji i konserwacji nadawczych skrzynek pocztowych  oraz automatów do pocztowej 

obsługi klientów przez operatora wyznaczonego (obecny przepis nie obejmuje automatów do 

pocztowej obsługi klientów). Korzystanie z nieruchomości przez operatora wyznaczonego 

w ww. zakresie jest w tym przypadku nieodpłatne.  

Ewentualne spory między operatorem wyznaczonym a jednostkami zaliczonymi do sektora 

finansów publicznych w zakresie korzystania z nieruchomości na ww. cele rozwiązywane 

będą zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.  

 

5) Rozdział 5 – Dostęp do elementów infrastruktury pocztowej 

W rozdziale tym uregulowano dostęp do elementów infrastruktury pocztowej operatora 

wyznaczonego.  

Zgodnie z art. 11a dyrektywy 97/67/WE państwa członkowskie, jeżeli jest to niezbędne dla 

ochrony interesu użytkowników lub promocji rzeczywistej konkurencji, mają  obowiązek 

zapewnienia przejrzystych i niedyskryminujących warunków dostępu do elementów 

infrastruktury pocztowej lub usług świadczonych w ramach usługi powszechnej. Wśród tych 

usług i elementów wymienione są: system kodów pocztowych, adresowa baza danych, skrytki 

pocztowe, skrzynki oddawcze, informacja o zmianie adresu, przekierowanie i zwrot do 

nadawcy.  

Stąd odpowiednie dla specyfiki naszego rynku pocztowego regulacje znalazły się 

w niniejszym rozdziale.  

Elementy  infrastruktury pocztowej operatora wyznaczonego są częścią sieci pocztowej. 

Zgodnie z art. 11 dyrektywy państwa członkowskie mogą zapewnić dostęp do sieci 

pocztowej, przy czym Parlament Europejski i Rada nie przyjął w tym względzie żadnych 

środków harmonizacyjnych z wyjątkiem zasady określania dostępu na warunkach 

przejrzystych i niedyskryminacyjnych.   

Wg danych za 2010 r. tylko kilka krajów członkowskich zdecydowało się na udostępnienie 

sieci pocztowej w zakresie wykraczającym poza elementy infrastruktury pocztowej. 
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Dostęp ten dotyczy: 

–  etapu doręczania  tzw. downstream access, gdzie operatorzy powierzają doręczenie swoich 

przesyłek operatorowi świadczącemu usługi powszechne (Belgia, Estonia, Niemcy, Łotwa, 

Litwa, Malta, Portugalia, Słowenia, W. Brytania oraz Węgry), 

– etap sortowania – dostęp do centrów rozdzielczych  (Niemcy, Litwa, Malta i W. Brytania).  

Jedną z przyczyn mniejszego zainteresowania dostępem do centrów sortujących może być 

fakt, że operatorzy konkurujący z operatorem wyznaczonym tworzą własne centra sortujące 

lub wykorzystują takie modele biznesowe, które nie wymagają inwestycji w tego typu 

przedsięwzięcia. 

Mając na uwadze fakultatywność regulacji wspólnotowych w zakresie dostępu do sieci 

pocztowej w zakresie wykraczającym poza elementy infrastruktury pocztowej oraz 

uwarunkowania polskiego rynku pocztowego, gdzie operatorzy co do zasady tworzą własną 

infrastrukturę i nie korzystają z ww. dostępu, projektodawca nie uznał za wskazane 

wprowadzenia specjalnych przepisów w tym zakresie. Nie zamyka to drogi do podpisywania 

umów o współpracy pomiędzy operatorami pocztowymi a operatorem wyznaczonym, także 

w zakresie np. korzystania z jego centrów sortujących czy powierzenia doręczenia przesyłek.  

 

Art. 66 

Operator wyznaczony ma obowiązek zapewnić dostęp do posiadanych elementów  

infrastruktury pocztowej zdefiniowanych jako skrytki pocztowe, własne skrzynki oddawcze 

operatora wyznaczonego, system kodów pocztowych identyfikujących obszary doręczeń oraz 

bazy informacji o zmianie adresu w celu przekierowania przesyłek pocztowych, które zostały 

uznane przez ustawodawcę za najważniejsze z punktu widzenia niezakłóconego 

funkcjonowania rynku usług pocztowych. 

Dostęp do wszystkich wymienionych elementów infrastruktury jest zapewniany dla 

operatorów świadczących usługi wchodzące w zakres usług powszechnych. Pozostali 

operatorzy pocztowi uprawnieni są do uzyskania dostępu do systemu kodów pocztowych oraz 

bazy informacji o zmianie adresu w celu przekierowania przesyłek.  

Taki podział uprawnień operatorów do dostępu do elementów infrastruktury pocztowej 

operatora wyznaczonego wynika ze specyfiki świadczonych usług pocztowych, co znalazło 

swoje odzwierciedlenie także w innych przepisach niniejszej ustawy. Operatorzy świadczący 

usługi związane z przesyłkami kurierskimi nie mogą korzystać z pocztowych skrzynek 
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oddawczych i skrytek pocztowych w placówkach pocztowych stanowiących odpowiednik 

skrzynek oddawczych z uwagi na charakterystykę usługi wynikającą z definicji przesyłki 

kurierskiej (art. 3 pkt 19).  

Dostęp do elementów infrastruktury pocztowej zapewniany jest na pisemny wniosek 

zainteresowanego takim dostępem operatora pocztowego (zgodnie z jego uprawnieniami 

w zakresie dostępu) o zawarcie umowy o dostęp do elementów infrastruktury pocztowej.  

 

Art. 67  

Operator wyznaczony określa warunki i wysokość opłat za dostęp do elementów 

infrastruktury pocztowej odpowiednio w regulaminie dostępu do elementów infrastruktury 

pocztowej i cenniku dostępu do elementów infrastruktury pocztowej. Warunki i wysokość 

opłat określa się w sposób przejrzysty i niedyskryminujący, przy czym wysokość opłat 

powinna uwzględniać koszty zapewnienia dostępu do elementów infrastruktury pocztowej. 

Zarówno regulamin, jak i cennik dostępu do elementów infrastruktury pocztowej są 

zatwierdzane przez Prezesa UKE.  

Operator wyznaczony będzie przedkładał projekt regulaminu oraz cennika dostępu do 

elementów infrastruktury pocztowej lub projekt ich zmian na 60 dni przed planowanym 

wprowadzeniem w życie regulaminu, cennika lub ich zmian. Prezes UKE może w ciągu 

30 dni od dnia przedłożenia tych dokumentów wnieść sprzeciw w stosunku do całości lub 

części przedłożonego projektu, jeżeli są sprzeczne z przepisami ustawy. Regulamin i cennik 

dostępu do elementów infrastruktury pocztowej w zakresie objętym sprzeciwem nie wchodzą 

w życie. 

Przewidziano także możliwość zobowiązania operatora wyznaczonego przez Prezesa UKE do 

przedłożenia poprawionego regulaminu lub cennika dostępu do elementów infrastruktury 

pocztowej lub projektu zmian w zakresie objętym sprzeciwem. Jest to działanie 

umożliwiające zakończenie procedury, gdyż w przypadku niezłożenia przez operatora 

stosownych korekt bądź uzupełnień regulamin lub cennik albo ich zmiany mogłyby nie wejść 

w życie, co utrudniałoby zawarcie umów o dostępie do elementów infrastruktury pocztowej 

i wymuszałoby zastosowanie procedury określonej w art. 68 i art. 69.  

Regulamin oraz cennik dostępu do elementów infrastruktury pocztowej lub ich zmiany 

podlegają  publikacji na stronie podmiotowej BIP. 
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Art. 68 i 69  

Ustanowiono procedurę postępowania w przypadku braku zatwierdzonego regulaminu lub 

cennika dostępu albo niezwarcia umowy o dostęp. Wówczas Prezes UKE będzie mógł, na 

wniosek każdego operatora zainteresowanego zawarciem takiej umowy, nałożyć w drodze 

decyzji na operatora wyznaczonego obowiązek podjęcia negocjacji w celu zawarcia umowy 

oraz określić termin zakończenia negocjacji, nie dłuższy niż 60 dni od dnia złożenia wniosku. 

W przypadku niepodjęcia negocjacji w sprawie zawarcia umowy o dostęp, odmowy zawarcia 

lub niezawarcia tej umowy w ww. terminie, operator pocztowy zainteresowany dostępem 

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

Prezes UKE podejmuje decyzję w sprawie dostępu, biorąc pod uwagę:  

1) charakter zaistniałych kwestii spornych oraz praktyczną możliwość ich rozwiązania; 

2) zapewnienie: 

a) utrzymania ciągłości świadczenia usług powszechnych, 

b) niedyskryminacyjnych warunków dostępu, 

c) rozwoju  konkurencyjnego rynku usług pocztowych. 

Decyzja w sprawie dostępu zastąpi umowę o dostęp w zakresie objętym decyzją. 

Takie rozwiązanie stanowić będzie gwarancję skuteczności przepisu o zapewnieniu dostępu 

do elementów infrastruktury pocztowej.  

 

Art. 70 

Przepis stanowi uszczegółowienie kwestii przekazywania przez operatora wyznaczonego  

informacji o zmianie adresu w celu przekierowania przesyłek uzyskanych od podmiotu 

korzystającego z usług pocztowych. Przekazanie takiej informacji operatorowi uprawnionemu 

na podstawie umowy o dostęp do elementów infrastruktury pocztowej w zakresie bazy 

informacji o zmianie adresu będzie możliwe tylko wówczas, jeżeli podmiot dokonujący 

zgłoszenia wyraził na to zgodę.  

Określono również, że operator wyznaczony za przyjęcie zgłoszenia może pobrać opłatę od 

podmiotu zgłaszającego.  
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6) Rozdział 6 – Ustanowienie operatora wyznaczonego 

Rozdział określa zasady wyznaczania operatora pocztowego  na operatora obowiązanego do 

świadczenia usług powszechnych. Przepisy w nim zawarte są konsekwencją przyjętego przez 

ustawodawcę sposobu zagwarantowania społeczeństwu dostępu do usług powszechnych 

w obrocie krajowym i zagranicznym poprzez wyznaczenie operatora pocztowego do realizacji 

tego zadania w ramach nałożonego obowiązku. 

Zasadą będzie wyłanianie operatora wyznaczonego w drodze konkursu na okres 10 lat, 

jednakże przez pierwsze 3 lata po wejściu w życie ustawy operatorem wyznaczonym będzie 

z   mocy ustawy Poczta Polska S.A., tj. dotychczasowy operator publiczny (przepisy 

przejściowe do niniejszej ustawy). Czas ten jest niezbędny do pełnego wdrożenia nowych 

reguł działania zliberalizowanego rynku pocztowego oraz do przygotowania warunków 

konkursu, co pozwoli bezkolizyjnie, bez naruszania ciągłości świadczenia usług 

powszechnych, dokonać wyboru operatora wyznaczonego wg nowych zasad.  

 

Art. 71 

Operator wyznaczony będzie wyłaniany w drodze konkursu ogłaszanego przez Prezesa UKE 

na okres 10 lat. Jest to okres, jaki ustawodawca uznał za niezbędny, by zagwarantować 

operatorowi zwrot poniesionych nakładów związanych z osiągnięciem pozycji rynkowej 

umożliwiającej podjęcie obowiązków operatora wyznaczonego.  

Do konkursu będzie mógł przystąpić każdy operator pocztowy działający na podstawie wpisu 

do rejestru, który posiada odpowiednią sieć placówek pocztowych, sieć centrów 

rozdzielczych, środki transportu oraz organizację przedsiębiorstwa (uwzględniając 

np. umowy o współpracy z innymi operatorami), a także płynność finansową, umożliwiającą 

realizację zadań operatora wyznaczonego, czyli świadczenie usług powszechnych zgodnie 

z wymaganiami ustawy i aktów wykonawczych określających zakres tego obowiązku oraz 

decyzji  Prezesa UKE dotyczących tego obowiązku. 

Określono przesłanki, jakie Prezes UKE powinien wziąć pod uwagę, dokonując wyboru 

operatora wyznaczonego, uwzględniając ich znaczenie dla wypełnienia przez tego operatora 

obowiązków świadczenia usługi powszechnej, w tym także z zakresu zadań na rzecz 

obronności bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego.   
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Wskazano także na aspekt ekonomiczny powierzanego zadania (koszt świadczenia usług 

powszechnych, zapewnienie rentowności świadczenia usług powszechnych), istotne jest 

bowiem, aby usługa powszechna świadczona była po jak najniższych uzasadnionych w 

danych warunkach rynkowych kosztach, co pozwoli zachować jej przystępność cenową.  

Przepis określa także katalog podstawowych informacji, jakie powinna zawierać decyzja 

Prezesa UKE o wyborze operatora wyznaczonego. 

 

Art. 72 

Przepis określa termin ogłaszania konkursu na operatora wyznaczonego na co najmniej 

12 miesięcy przed upływem terminu, na jaki został wybrany operator wyznaczony, lub 

każdorazowo w przypadku konieczności wyboru nowego operatora wyznaczonego. 

Prezes UKE jest obowiązany zamieścić ogłoszenie o konkursie w dzienniku ogólnokrajowym 

oraz na stronie podmiotowej BIP.  

Wymagany zakres informacji zamieszczanych w ogłoszeniu, zakres wymaganej dokumentacji 

oraz tryb postępowania konkursowego określi minister właściwy do spraw łączności 

w rozporządzeniu w sprawie konkursu na operatora pocztowego wyznaczonego do 

świadczenia usług powszechnych. 

 

Art. 73 

Przepis określa sytuacje, kiedy Prezes UKE uznaje konkurs za nierozstrzygnięty, tj. gdy  

żaden operator nie przystąpił do konkursu, gdy warunki uczestnictwa w konkursie nie zostały 

spełnione przez żadnego z operatorów oraz gdy żaden z operatorów nie zapewni realizacji 

zadań operatora wyznaczonego. Informacja o uznaniu konkursu za nierozstrzygnięty jest 

publikowana na stronie podmiotowej BIP. 

Istotnym dla zachowania ciągłości świadczenia usług powszechnych i realizacji zadań 

wynikających z przepisów międzynarodowych jest zobowiązanie dotychczasowego operatora 

wyznaczonego do dalszego wykonywania obowiązków operatora wyznaczonego. 

Przesłanki uznania konkursu za nierozstrzygnięty wskazują, iż  ponowne ogłoszenie konkursu 

mogłoby nie zapewnić skutecznego wyboru operatora  wyznaczonego.  W związku z tym 

Prezes UKE określi, w drodze decyzji, okres, na jaki przedłuża dotychczasowemu 

operatorowi wyznaczonemu wykonywanie obowiązków operatora wyznaczonego, nie krótszy 

niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat, kierując się stopniem rozwoju rynku pocztowego, zakresem 
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obowiązku świadczenia usług powszechnych, zachowaniem ciągłości świadczenia tych usług 

oraz ich dostępności. 

 

Art. 74 

Wyniki konkursu Prezes UKE ogłasza przez wywieszenie w siedzibie Urzędu oraz 

zamieszczenie na stronie podmiotowej BIP, informując o wyborze operatora wyznaczonego 

i podając jego firmę, siedzibę i adres. 

 

Art. 75 

Prezes UKE jest obowiązany do unieważnienia konkursu, jeżeli zostały rażąco naruszone 

przepisy prawa i podejmuje decyzje w tej sprawie, działając z urzędu lub na wniosek 

uczestnika konkursu złożony w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. 

Unieważnienie konkursu stanowi przesłankę do wznowienia postępowania w sprawie 

konkursu.  

 

Art. 76   

Prezes UKE jest obowiązany do przekazania Komisji Europejskiej informacji o wyborze 

operatora wyznaczonego. Przepis ten stanowi realizację wymogów III dyrektywy w zakresie 

przekazywania Komisji informacji o operatorach wyznaczonych do świadczenia usług 

powszechnych w państwie członkowskim, dla umożliwienia Komisji podejmowania decyzji 

dotyczących usługi powszechnej oraz monitorowania sprawiedliwych warunków rynkowych 

do czasu zaistnienia rzeczywistej konkurencji. 

 

Art. 77 

Określono sytuacje, w jakich decyzja Prezesa UKE o wyborze operatora wyznaczonego 

wygasa z mocy prawa, tj. wykreślenie operatora z rejestru operatorów pocztowych, wydanie 

decyzji o zakazie wykonywania działalności pocztowej przez operatora wyznaczonego oraz 

wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy będącego operatorem 

wyznaczonym. 

W takich przypadkach Prezes UKE, w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług 

powszechnych,  wskaże w drodze decyzji operatora pocztowego, który pełnić będzie 

obowiązki operatora wyznaczonego do czasu rozpoczęcia realizacji zadań przez operatora 
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wyznaczonego w drodze konkursu. Termin, na który tymczasowy operator będzie operatorem 

wyznaczonym, nie może być krótszy niż 12 miesięcy i nie dłuższy niż 3 lata. Określono także 

przesłanki, jakie Prezes UKE będzie brał pod uwagę przy wydawaniu ww. decyzji, które są 

zawężone w stosunku do branych pod uwagę przy postępowaniu konkursowym i dotyczą  

zachowania ciągłości świadczenia usług powszechnych i ich dostępności, zdolności 

ekonomicznej i technicznej operatora pocztowego do świadczenia usług powszechnych oraz 

zdolności operatora do wykonywania zdań na rzecz obronności bezpieczeństwa państwa 

i porządku publicznego w zakresie wynikającym z obowiązków operatora wyznaczonego.  

Decyzja będzie miała rygor natychmiastowej wykonalności. 

W przypadku gdy żaden z operatorów pocztowych nie spełni ww. zawężonych kryteriów, 

Prezes UKE, działając w interesie publicznym, tj. zachowania dostępności i ciągłości usług 

powszechnych, będzie w drodze decyzji wskazywał operatorów pocztowych, którzy pełnić 

będą obowiązki operatorów wyznaczonych, dokonując podziału tego obowiązku według 

kryterium terytorialnego lub poszczególnych usług powszechnych, tak aby obowiązki te nie 

nakładały się. Termin działania operatorów wyznaczonych na podstawie tej decyzji do 

świadczenia usług powszechnych będzie identyczny jak dla ww. operatora tymczasowego. 

W przypadku wydania decyzji dzielącej obowiązek świadczenia usługi powszechnej na kilku 

operatorów, operatorzy ci będą obowiązani do zawarcia umów o współpracy, w tym 

o wzajemnym dostępie do sieci pocztowej dla zachowania interoperacyjności świadczenia 

usługi powszechnej.  

 

Art. 78 

Określono sytuacje, w jakich Prezes UKE może uchylić decyzję o wyborze operatora 

wyznaczonego. Dotyczą one uporczywego naruszania przez tego operatora warunków 

określających obowiązki świadczenia usług powszechnych, wykazywania rażąco wysokiego 

kosztu netto, nierentowności usług powszechnych i uznania przez Prezesa UKE, że 

przedstawiony przez operatora wyznaczonego program działań na rzecz przywrócenia 

i utrzymania ich rentowności nie zapewni osiągnięcia tego celu.  

Decyzję taką Prezes UKE będzie mógł podjąć jedynie w przypadku, gdy analiza rynku 

pocztowego wskazuje, że świadczenie usług powszechnych będzie mogło być realizowane 

przez innego operatora pocztowego. Takie zastrzeżenie jest istotne dla zachowania ciągłości 

świadczenia usług powszechnych. 
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Prezes UKE jest obowiązany do poinformowania operatora wyznaczonego o zaistnieniu 

przesłanek, które mogą skutkować uchyleniem decyzji o wyborze operatora wyznaczonego, 

przy czym uchylenie to nie może nastąpić przed upływem 6 miesięcy od dnia powiadomienia 

operatora wyznaczonego. Jest to czas niezbędny do przygotowania się operatora do działania 

bez obowiązku świadczenia usługi powszechnej albo do wykorzystania do ewentualnej 

poprawy  sytuacji. 

Jeżeli decyzja o wyborze operatora wyznaczonego zostanie uchylona to operator ten 

wykonuje obowiązki operatora wyznaczonego do czasu rozpoczęcia realizacji zadań przez 

operatora wyznaczonego wyłonionego w drodze konkursu. Jest to rozwiązanie niezbędne do 

zachowania ciągłości świadczenia usług powszechnych. 

 

Art. 79 

Określono tryb postępowania, w sytuacji gdy operator wyznaczony nie będzie mógł dalej 

świadczyć usług powszechnych z przyczyn nieleżących po jego stronie. Operator zawiadamia 

wówczas Prezesa UKE o tym fakcie, a także o działaniach podjętych dla zachowania 

ciągłości świadczenia usług powszechnych.  

Prezes UKE uchyla decyzję o wyborze operatora wyznaczonego, jednak dotychczasowy 

operator wyznaczony nie będzie mógł zaprzestać świadczenia usług powszechnych do czasu 

przejęcia jej świadczenia przez nowego operatora wyznaczonego. 

 

Art. 80  

Prezes UKE będzie obowiązany podać do publicznej wiadomości, na stronie podmiotowej 

BIP, informację o: zmianie operatora wyznaczonego, przedłużeniu wykonywania 

obowiązków dotychczasowemu operatorowi wyznaczonemu, prawach i obowiązkach 

operatorów wyznaczonych ustanowionych w trybie art. 77 ust. 2, 3 i 6 oraz terminie  

rozpoczęcia i zakończenia wykonywania obowiązków operatora wyznaczonego. 

 

7) Rozdział 7 – Obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz 

bezpieczeństwa i porządku publicznego 

Przepisy zawarte w rozdziale 7 ustawy rozszerzają i doprecyzowują dotychczasowe 

przepisy w tym zakresie obowiązujące na gruncie ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo 

pocztowe (art. 41 – 43). Wprowadzono także nowy przepis, zgodnie z którym operator 
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pocztowy będzie obowiązany do dostarczania Prezesowi UKE informacji dotyczących 

świadczonych usług oraz wykorzystywanej do tego celu sieci pocztowej bądź zasobów 

technicznych i osobowych niezbędnych do przygotowania systemów łączności na potrzeby 

obronne państwa.  

 

Art. 81 

Operator pocztowy jest obowiązany do wykonywania zadań na rzecz obronności, 

bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie i na 

warunkach określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych. 

 

Art. 82 

Operator pocztowy jest obowiązany do nieodpłatnego zapewnienia, w ramach wykonywanej 

przez siebie działalności pocztowej, technicznych i organizacyjnych możliwości 

wykonywania zadań przez Policję, Straż Graniczną, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową, Centralne Biuro 

Antykorupcyjne i wywiad skarbowy, zwanych dalej „uprawnionymi podmiotami” oraz  

prokuraturę i sądy, ich zadań, określonych odrębnymi przepisami. Obowiązek ten 

realizowany powinien być począwszy od dnia rozpoczęcia działalności pocztowej przez 

operatora pocztowego. 

Przepis upoważnia Prezesa UKE do wydania decyzji w zakresie czasowego, na okres nie 

dłuższy niż 6 miesięcy, zawieszenia wykonywania ww. obowiązku lub jego części przez 

operatora. Decyzja wydawana jest po rozpatrzeniu umotywowanego wniosku operatora i po 

uzyskaniu zgody uprawnionych podmiotów.  

Wprowadzenie takiego rozwiązania podyktowane jest uregulowaniem sytuacji występujących 

w dotychczasowej praktyce działania Prezesa UKE i stosowania obowiązującego obecnie 

rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie wykonywania przez 

operatorów zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa 

i porządku publicznego (Dz. U. Nr 90, poz. 603), w którym przewidziano możliwość 

odroczenia, na maksymalnie 6 miesięcy, terminu wykonywania przez operatora tych zadań 

w przypadku wystąpienia trudności związanych z uruchomieniem nowych obiektów, 

urządzeń lub technik i technologii pocztowych lub braku środków finansowych na 

dokończenie inwestycji i przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych. 
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Należy podkreślić, że wprowadzana regulacja przewiduje odejście od odroczenia 

wykonywania obowiązku (odroczenie obowiązku następowało jeszcze przed rozpoczęciem 

jego wykonywania) na rzecz zawieszenia wykonywania obowiązku. To oznacza, że operator, 

podejmując działalność, musi być przygotowany organizacyjnie i technicznie do 

wykonywania obowiązków, a zawieszenie nastąpi tylko w przypadku wystąpienia 

niezależnych od operatora technicznych lub organizacyjnych przyczyn, uniemożliwiających 

mu dalszą realizację nałożonego obowiązku. Jest to rozwiązanie analogiczne do przyjętych 

w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (art. 179 ust. 6). Uznano 

bowiem za uzasadnione stosowanie podobnych rozwiązań prawnych dotyczących podobnych 

obowiązków i egzekwowanych przez Prezesa UKE zarówno w przypadku przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych, jak i operatorów pocztowych.  

W dotychczasowych przepisach przypadki, w których Prezes UKE może odroczyć 

termin rozpoczęcia wykonywania obowiązku wykonywania zadań na rzecz obronności, 

bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, maksymalne terminy 

odroczeń oraz szczegółowe warunki i sposób wypełniania obowiązku nieodpłatnego 

zapewnienia technicznych i organizacyjnych możliwości wykonywania przez uprawnione 

jednostki zadań określonych odrębnymi przepisami określał w drodze rozporządzenia 

minister właściwy ds. łączności w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości Ministrem 

Obrony Narodowej, ministrem właściwym ds. wewnętrznych, ministrem właściwym 

ds. finansów publicznych po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego i Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 

Przepis zawiera także delegację dla Rady Ministrów do wydania rozporządzenia, które 

określi szczegółowe warunki i sposób wypełniania ww. obowiązków, tak aby ich 

wykonywanie w   jak najmniejszym stopniu zakłócało funkcjonowanie przedsiębiorstwa 

operatora pocztowego i aby osiągnięcie celu było możliwe przy jak najniższych nakładach.  

 

Art. 83  

Operator pocztowy jest obowiązany posiadać aktualne i uzgodnione plany działań  

w sytuacjach kryzysowych, stanach nadzwyczajnych oraz w przypadkach bezpośrednich 

zagrożeń dla jego zasobów wykorzystywanych do świadczenia usług lub utrzymania ciągłości 

świadczonych usług pocztowych, zwanych dalej „sytuacjami szczególnych zagrożeń”, 

uwzględniające obszar wykonywanej działalności pocztowej. 
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Przepis zawiera także upoważnienia dla Rady Ministrów do określenia w drodze 

rozporządzenia rodzajów, zawartości oraz trybu sporządzania i aktualizacji planów działań 

operatora w  sytuacjach szczególnych zagrożeń, organy uzgadniające te plany i zakres 

uzgodnień, uwzględniając zakres i obszar wykonywanej działalności pocztowej przez 

operatora, jego wielkość oraz znaczenie dla gospodarki, obronności, bezpieczeństwa państwa  

oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wymagania dotyczące planów.  

Proponowany przepis stanowi rozszerzenie i uszczegółowienie dotychczasowych 

regulacji w zakresie obowiązku posiadania planu działania w sytuacjach szczególnych 

zagrożeń, w szczególności wprowadzenia stanu wojennego, wyjątkowego lub klęski 

żywiołowej (art. 42 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe). Dotychczas do 

wydania rozporządzenia w sprawie trybu sporządzenia i aktualizacji tego planu upoważniony 

był minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej 

i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.  

Jest to rozwiązanie wzorowane na przyjętych w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r.  

– Prawo telekomunikacyjne (art. 176a). Uznano bowiem za uzasadnione stosowanie 

podobnych rozwiązań prawnych dotyczących podobnych obowiązków i egzekwowanych 

przez Prezesa UKE zarówno w przypadku przedsiębiorców telekomunikacyjnych, jak 

i operatorów pocztowych.  

 

Art. 84 

W  przypadku wystąpienia sytuacji szczególnego zagrożenia Prezes UKE będzie mógł, 

w drodze decyzji: 

1) nałożyć na operatora pocztowego obowiązki dotyczące zachowania ciągłości świadczenia 

usług pocztowych; 

2) nakazać operatorowi pocztowemu nieodpłatne świadczenie niektórych usług pocztowych 

związanych z usuwaniem skutków wystąpienia sytuacji szczególnego zagrożenia. 

Wydając decyzję, Prezes UKE powinien kierować się rozmiarem zagrożenia i potrzebą 

ograniczenia jego następstw, z zachowaniem zasady minimalizowania negatywnego wpływu 

nałożonych obowiązków na działalność pocztową operatora pocztowego.  

Decyzja Prezesa UKE wydawana jest z urzędu lub na wniosek podmiotów 

koordynujących działania ratownicze, podmiotów właściwych w sprawach zarządzania 

kryzysowego, służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy, a także innych podmiotów 
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realizujących zadania na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa 

i porządku publicznego.  

 Ze względu na pilny charakter działań, jakie operator powinien wdrożyć w wyniku 

decyzji,  nadaje się jej rygor natychmiastowej wykonalności. Możliwe jest także ogłoszenie 

decyzji ustnie operatorowi pocztowemu, bez uzasadnienia, w całości lub części, jeżeli 

wymagają tego względy obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku 

publicznego.  

W przypadku gdy zgodnie z decyzją operator pocztowy zobowiązany jest nieodpłatnie 

świadczyć niektóre usługi pocztowe związane z usuwaniem skutków wystąpienia sytuacji 

szczególnego zagrożenia, minister właściwy do spraw łączności zapewnia operatorowi 

pocztowemu środki finansowe z budżetu państwa niezbędne do wykonania nałożonego 

zadania.  

Należy przypomnieć, że  na mocy uchylanej ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r.  

– Prawo pocztowe to nie Prezes UKE, ale minister właściwy ds. łączności jest uprawniony do 

nałożenia na operatora pocztowego ww. obowiązków w przypadku wprowadzenia stanu 

wyjątkowego.  

 

Art. 85 

Analogicznie jak to ma miejsce w dotychczasowych przepisach w odniesieniu do operatora 

publicznego, obecnie operator wyznaczony jest obowiązany posiadać aktualny i uzgodniony 

plan współdziałania z wojskową pocztą polową w sytuacji wprowadzenia stanu wojennego 

lub stanu wyjątkowego. Określono przypadki i sytuacje, w jakich plan podlega aktualizacji. 

Zawartość oraz tryb sporządzania i aktualizacji tego planu, organy uzgadniające plan oraz 

zakres tych uzgodnień określone będą w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw 

łączności w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej.   

 

Art. 86 

Uregulowania niniejszego artykułu są  niezbędne dla realizacji zadań ministra właściwego 

ds. łączności i Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie przygotowania 

i wykorzystania obronnych systemów łączności. Zadania te zostały określone 

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania 
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i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa (Dz. U. Nr 180, 

poz. 1855). 

 Z uwagi na obowiązek utworzenia przez Prezesa UKE bazy danych o przedsiębiorcach 

telekomunikacyjnych i operatorach pocztowych na potrzeby budowy obronnych systemów 

łączności konieczne jest wprowadzenie nowej regulacji, zgodnie z którą operator pocztowy 

jest obowiązany dostarczać Prezesowi UKE dane dotyczące świadczonych usług oraz 

używanej infrastruktury niezbędnej do przygotowania systemów łączności na potrzeby 

obronne państwa, w tym systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, a także 

aktualizować te dane niezwłocznie po każdej ich zmianie. 

Dane te gromadzone będą w bazie utworzonej, zarządzanej i aktualizowanej przez Prezesa 

UKE.  

Szczegółowy zakres ww. danych, formę i tryb ich dostarczania oraz aktualizacji określi, 

w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw łączności.  

 

8) Rozdział 8 – Odpowiedzialność operatora pocztowego oraz postępowanie reklamacyjne 

W niniejszym rozdziale określono ogólne zasady odpowiedzialności operatorów pocztowych 

z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania usługi pocztowej, utrzymując 

dotychczasową odrębność zasad odpowiedzialności w stosunku do usług powszechnych jako 

usług świadczonych w ramach obowiązku i z tego tytułu podlegających specjalnemu 

reżimowi regulacyjnemu w odróżnieniu od usług pocztowych świadczonych na warunkach 

rynkowych.  

W stosunku do dotychczas obowiązujących regulacji rozszerzono znacząco odpowiedzialność 

operatora wyznaczonego świadczącego usługi powszechne w ramach nałożonego na niego 

obowiązku.  

Wprowadzono także, dla wszystkich operatorów pocztowych uprawnionych do doręczania 

przesyłek pocztowych w trybie właściwym dla procedur sądowych, administracyjnych oraz 

w trybie ustawy – Ordynacja podatkowa, odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania 

usługi  doręczenia tego rodzaju przesyłek.  

 

Art. 87 

Generalną zasadą w zakresie odpowiedzialności operatorów pocztowych za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie usług pocztowych jest stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego. 
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W stosunku do nadawcy odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

usługi pocztowej ponosi operator, który zawarł umowę z nadawcą.  

Jednakże zasada ta jest ograniczona w stosunku do odpowiedzialności operatora 

wyznaczonego z tytułu świadczenia usług powszechnych. Operator wyznaczony ponosi 

odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług powszechnych jedynie 

w zakresie określonym niniejszą ustawą, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

usługi powszechnej jest następstwem czynu niedozwolonego, nastąpiło z winy umyślnej 

operatora lub jest wynikiem rażącego niedbalstwa (w stosunku do dotychczasowych 

przepisów odpowiedzialność operatora wyznaczonego została rozszerzona o winę umyślną 

oraz rażące niedbalstwo operatora).  

Niezależnie od powyższego wyłączono odpowiedzialność operatora wyznaczonego za 

niewykonanie bądź nienależyte wykonanie usług powszechnych, jeżeli nastąpiło ono wskutek 

legalnego strajku pracowników tego operatora. Przypadek ten dotyczy więc sytuacji, gdy 

operator, pomimo należytej staranności działania, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

w  zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych, nie mógł zapobiec okoliczności 

uniemożliwiającej  realizację obowiązku świadczenia usług powszechnych.  

Analogicznie jak to ma miejsce w przepisach dotychczasowych, odpowiedzialność 

operatorów pocztowych będzie wyłączona, w przypadku gdy niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej, wyłącznie z powodu naruszenia przez nadawcę 

lub adresata przepisów ustawy albo regulaminu świadczenia usług pocztowych lub 

powszechnych, a także wyłącznie z powodu szczególnej podatności przesyłanej rzeczy na 

uszkodzenia wynikające z jej wad lub naturalnych właściwości. 

Utrzymano dotychczasową regulację stanowiącą o wygaśnięciu roszczeń wskutek przyjęcia 

przesyłki bez zastrzeżeń, przy czym nie dotyczy to roszczeń z tytułu niewidocznych ubytków 

i uszkodzeń zgłoszonych przez adresata przesyłki nie później niż po upływie 7 dni od 

przyjęcia przesyłki.  

 

Art. 88 

Przepis określa wysokość odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi 

powszechnej w przypadku utraty przesyłki, ubytku jej zawartości oraz uszkodzenia przesyłki. 

Utrzymano dotychczasowe regulacje w tym zakresie. 
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Niezależnie od powyższego rozszerzono  zakres odpowiedzialności operatora wyznaczonego 

z tytułu nienależytego wykonania usługi powszechnej polegającego na doręczeniu 

rejestrowanej przesyłki listowej najszybszej kategorii w terminie późniejszym niż w 4 dniu po 

dniu nadania, ustalając kwotę odszkodowania z tego tytułu na poziomie różnicy opłat 

pomiędzy opłatą za taką przesyłkę nadaną jako najszybszej kategorii (priorytetowa) a nadaną 

jako niepriorytetowa. W dotychczasowym stanie prawnym nie przysługiwało odszkodowanie 

za opóźnienie doręczenia rejestrowanej przesyłki listowej doręczanej w ramach usługi 

powszechnej, natomiast adresat lub nadawca uprawniony był do wniesienia skargi z tego 

tytułu. 

Wprowadzoną odpowiedzialność za opóźnione doręczenie ograniczono do przesyłki listowej 

rejestrowanej, gdyż tylko w przypadku takiej przesyłki istnieje możliwość potwierdzenia daty 

jej nadania i doręczenia.  

 

Art. 89 

Przepis wprowadza nowy, w stosunku do dotychczasowego, zakres odpowiedzialności 

operatorów pocztowych uprawnionych do doręczania przesyłek w trybie właściwym dla 

postępowania sądowego, administracyjnego lub przewidzianym w ustawie – Ordynacja 

podatkowa za nienależyte wykonanie usługi doręczenia polegające na: 

– niewłaściwym wypełnieniu przez operatora druku potwierdzającego odbiór przesyłki 

rejestrowanej przez adresata, jeżeli uniemożliwia to stwierdzenie prawidłowości doręczenia, 

– zwróceniu przesyłki rejestrowanej niezgodnie z terminem lub z uwagi na nieprawidłowo 

wskazany powód. 

Wprowadzenie takiego rozwiązania ma charakter dyscyplinujący operatorów pocztowych 

w   zakresie przestrzegania procedur doręczenia pism przewidzianych w przepisach 

specjalnych, co ma istotne znaczenie dla przyspieszenia procedur sądowych, 

administracyjnych itp.   

 

Art. 90 

Określono wysokość odszkodowania w przypadku niedoręczenia przez operatora 

wyznaczonego kwoty pieniężnej w przekazie pocztowym przyjmowanym przez tego 

operatora w ramach uprawnień określonych w art. 15 ust. 1 pkt 3  (przekazy ze świadczeniami 

społecznymi lub świadczeniami z pomocy społecznej oraz przekazy pocztowe na tereny 
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wiejskie), mając na uwadze ochronę interesów konsumentów w odniesieniu do usług 

pocztowych realizowanych wyłącznie przez operatora wyznaczonego.  

Oznacza to, że do odpowiedzialności z tytułu niedoręczenia pozostałych przekazów 

pocztowych przez operatora wyznaczonego, a także przekazów doręczanych przez innych 

operatorów pocztowych stosować się będzie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

Art. 91 

Utrzymano przepis stanowiący, że w przypadku niewykonania usługi pocztowej operator 

pocztowy zwraca w całości pobraną opłatę, niezależnie od należnego odszkodowania. 

Określono szczególny przypadek niewykonania usługi powszechnej w zakresie przesyłki 

rejestrowanej, którym jest doręczenie przesyłki lub zawiadomienia o próbie jej doręczenia 

(tzw. awizo) po upływie 14 dni od dnia nadania tej przesyłki. Przepis ten obowiązuje także na 

gruncie dotychczasowych regulacji tj. § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

13 października 2003 r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie 

przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego.  

Dookreślono, że do okresu 14 dni nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy oraz okresu, 

na jaki przesyłka została zatrzymana przez operatora wyznaczonego w przypadku 

uzasadnionego podejrzenia, że może spowodować uszkodzenie innych przesyłek lub mienia 

operatora, a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przesyłka stanowi przedmiot 

przestępstwa lub jej zawartość stanowi zagrożenie dla ludzi lub środowiska. 

 

Art. 92 

Przepis określa prawo nadawcy do wniesienia reklamacji i okoliczności, kiedy prawo to 

przechodzi na adresata. W tym zakresie utrzymano dotychczasowe rozwiązania. 

Reklamacja powinna być wniesiona w placówce pocztowej tego operatora, który zawarł 

umowę o świadczenie usługi pocztowej z nadawcą. Jest to istotne doprecyzowanie w związku 

z podziałem umów, na podstawie których mogą być świadczone usługi pocztowe, 

wprowadzonym w art. 14 niniejszej ustawy. 

Szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać reklamacja za niewykonanie lub 

niewłaściwe wykonanie usługi pocztowej, sposób jej wnoszenia, a także szczegółowy tryb 

postępowania reklamacyjnego określi rozporządzenie ministra właściwego do spraw 

łączności. 
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Rozporządzenie to odnosić się będzie do wszystkich postępowań reklamacyjnych w zakresie 

usług pocztowych i pozwoli na ujednolicenie procedur. Jest to istotne w sytuacji liberalizacji 

rynku pocztowego, a także zaleceń III dyrektywy w zakresie wzmocnienia ochrony 

konsumenta na rynku pocztowym. 

W dotychczasowych przepisach obowiązywało rozporządzenie określające procedury 

reklamacyjne wyłącznie w odniesieniu do usług powszechnych (rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 13 października 2003 r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi 

pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego).  

 

Art. 93 

Drogę postępowania reklamacyjnego w odniesieniu do usług pocztowych uważa się za 

wyczerpaną w przypadku odmowy uznania reklamacji albo niezapłacenia dochodzonej 

należności w terminie 30 dni od dnia uznania reklamacji. 

Dotychczasowe regulacje w odniesieniu do usług powszechnych określają ten termin na 

90 dni od dnia wniesienia reklamacji. Mając na uwadze, że postępowanie w projektowanym 

rozporządzeniu będzie zapewniało rozpatrzenie reklamacji w terminie maksimum 30 dni 

(+ odwołanie rozpatrywane nie dłużej niż 30 dni) ostateczny termin wypłaty nie powinien 

przekroczyć 90 dni. Jednakże nowy zapis nie pozwala na zwlekanie operatora  z wypłatą do 

90. dnia od dnia wniesienia reklamacji np. w przypadku jej uznania już na etapie 

rozpatrywania. 

Dochodzenie roszczeń na podstawie ustawy, podobnie jak to ma miejsce obecnie, ulegać 

będzie przedawnieniu z upływem 12 miesięcy od dnia nadania przesyłki pocztowej. Bieg 

przedawnienia roszeń zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia 

wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

 

Art. 94 

Przepis analogicznie do obowiązującego obecnie stanowi  o konieczności wyczerpania drogi 

reklamacyjnej w przypadku usług powszechnych przed skierowaniem sprawy na drogę 

sądową lub do rozstrzygnięcia w postępowaniu mediacyjnym lub w postępowaniu przed 

stałym konsumenckim sądem polubownym. 

W przypadku usług pocztowych niebędących powszechnymi zasada wyczerpania drogi 

reklamacyjnej nie obowiązuje.  
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Art.  95 

Utrzymano dotychczasowy przepis określający zasady rozstrzygania sporów 

cywilnoprawnych między konsumentem a operatorem pocztowym na drodze postępowania 

mediacyjnego powadzonego przez Prezesa UKE na wniosek konsumenta lub z urzędu, jeżeli 

wymaga tego ochrona interesów konsumenta. Postępowanie kończy się ugodą.  

 

Art. 96 

Utrzymano dotychczasowy przepis o zasadach działania stałych polubownych sądów 

konsumenckich działających przy Prezesie UKE i które zgodnie z art. 110 ustawy z dnia 

16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne są właściwe do rozpatrywania sporów o prawa 

majątkowe wynikające z umów o świadczenie usług pocztowych.  

 

Możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania usług 

pocztowych także na drodze polubownej (dotyczy to również postępowania mediacyjnego, 

o którym mowa w art. 90) poza postępowaniem przed sądem cywilnym daje konsumentowi 

możliwość wyboru, co stanowi realizację zaleceń III dyrektywy w zakresie zapewnienia 

pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy operatorami pocztowymi a konsumentami.  

 

9) Rozdział 9 – Rachunkowość regulacyjna, kalkulacja kosztów i rachunkowość operatora 

wyznaczonego 

Rozdział określa zasady prowadzenia przez operatora wyznaczonego rachunkowości 

regulacyjnej w celu zapewnienia przejrzystego prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób 

umożliwiający oddzielne monitorowanie poszczególnych usług powszechnych, usług 

wchodzących w zakres usług powszechnych, pozostałych usług pocztowych i pozostałej 

działalności gospodarczej operatora, a także czynności przyjmowania, sortowania, 

przemieszczania i doręczania Jest to niezbędne do ustalenia prawidłowości alokacji 

przychodów i kosztów wykorzystywanych m.in. przy ustalaniu poziomu kosztu netto 

obowiązku świadczenia usług powszechnych i wielkości udziału operatora wyznaczonego 

w jego finansowaniu, a także do identyfikacji przepływów transferów wewnętrznych.  

Określono także cele kalkulacji kosztów. 
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Art.  97 

Do prowadzenia rachunkowości regulacyjnej zobowiązano operatora wyznaczonego. Przepis 

określa cel prowadzenia rachunkowości regulacyjnej, jakim 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 do pozostałej działalności gospodarczej, 

a także czynności przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania. 

Określono także cel prowadzenia przez operatora wyznaczonego kalkulacji kosztów, 

tj. wyliczenie kosztów jednostkowych poszczególnych usług powszechnych, w szczególności 

czynności przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych. 

Rachunkowość regulacyjna powinna zapewnić także identyfikację transferów wewnętrznych 

pomiędzy poszczególnymi usługami powszechnymi, wchodzącymi w zakres usług 

powszechnych, pozostałymi usługami pocztowymi i pozostałą działalnością gospodarczą. 

Zakres i stopień szczegółowości rachunkowości regulacyjnej jest podyktowany zakresem 

danych niezbędnych do realizacji przepisów ustawy. 

 

Art. 98 

Operator wyznaczony jest obowiązany do opracowania i przedłożenia Prezesowi UKE 

projektu instrukcji rachunkowości regulacyjnej zawierającej opis przyjętego przez operatora 

sposobu przypisania przychodów i kosztów oraz projektu opisu kalkulacji kosztów 

zawierającego sposób wyliczenia kosztów jednostkowych poszczególnych usług 

powszechnych.  

Projekty te winny uwzględniać m.in. wymagania w zakresie przypisania przychodów 

i kosztów z odpowiednim ich przyporządkowaniem określonym grupom usług pocztowych 

i pozostałej działalności operatora oraz wymagania w zakresie sposobu kalkulacji kosztów, 

a także być przedkładane Prezesowi UKE i uzgadniane z nim zgodnie z zasadami 

określonymi w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw łączności wydanym  

w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych (o którym mowa 

w art. 104).  

Prezes UKE będzie mógł zasięgać opinii niezależnych biegłych rewidentów lub ekspertów 

w  przypadku wątpliwości dotyczących przedłożonych przez operatora wyznaczonego 

projektów. 
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Prezes UKE będzie uzgadniał i zatwierdzał w drodze decyzji projekt instrukcji rachunkowości 

regulacyjnej oraz projekt opisu kalkulacji kosztów w trybie i terminie określonym 

w ww. rozporządzeniu. W przypadku nieuzgodnienia projektów, Prezes UKE może w drodze 

decyzji dokonać zmian w przedłożonych projektach. 

Odmowa zatwierdzenia instrukcji rachunkowości regulacyjnej lub opisu kalkulacji kosztów 

może mieć miejsce jedynie w przypadku ich niezgodności z przepisami ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości lub przepisami niniejszej ustawy. 

 

Art. 99 

Zobowiązano operatora wyznaczonego do przechowywania dokumentacji związanej 

z prowadzeniem rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów stosownie do przepisów 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

 

Art. 100 

Przepis ustala zasadę określania przez Prezesa UKE, w drodze decyzji, dla operatora 

wyznaczonego wskaźnika zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału, który operator będzie 

stosował w kalkulacji kosztów i precyzuje przesłanki, jakimi powinien kierować się Prezes 

UKE, określając poziom tego wskaźnika. 

W szczególności dotyczy to uwzględnienia sposobu ustalania poziomu rozsądnego zysku 

określonego w obowiązujących przepisach Unii Europejskiej dotyczących pomocy publicznej 

z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym. Są to aktualnie następujące 

dokumenty: 

– komunikat Komisji w sprawie stosowania reguł Unii Europejskiej w dziedzinie pomocy 

państwa do rekompensaty z tytułu usług świadczonych w ogólnym interesie 

gospodarczym (Dz. Urz. UE C 8 z 11.01.2012, s. 4), 

– decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty 

z     tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom 

zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie 

gospodarczym (Dz. Urz. UE L 7 z 11.01.2012, s. 3), 
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– komunikat Komisji – Zasady ramowe Unii Europejskiej dotyczące pomocy państwa 

w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych (2011) (Dz. Urz. UE 

C 8 z 11.01.2012, s. 1). 

 

Art. 101 

Przepis nakłada na operatora wyznaczonego obowiązek przekazania Prezesowi UKE 

rocznego sprawozdania z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej zawierającego 

w   szczególności wyniki kalkulacji kosztów jednostkowych poszczególnych usług 

powszechnych (termin określa rozporządzenie, o którym mowa w art. 104), które podlegają 

badaniu ich zgodności z przepisami prawa, przez niezależnego biegłego rewidenta, 

powołanego przez Prezesa UKE. Badanie odbywa się na koszt operatora wyznaczonego. 

Zarówno roczne sprawozdanie z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej, wyniki kalkulacji 

kosztów, jak i opinia biegłego rewidenta z badania, podlegają publikacji na stronie 

podmiotowej BIP w terminie 8 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. 

Z zakresu publikacji wyłączono dane o kosztach czynności przyjmowania, sortowania, 

przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych jako wrażliwe dla przedsiębiorstwa 

(tajemnica handlowa przedsiębiorstwa), a także niemające decydującego znaczenia dla 

niezakłóconego funkcjonowania rynku pocztowego. 

 

Art.  102 

Prezes UKE, na podstawie opinii biegłego rewidenta, sporządza i publikuje na stronie 

podmiotowej BIP oświadczenie o zgodności prowadzenia przez operatora wyznaczonego 

ksiąg rachunkowych z wymaganiami rachunkowości regulacyjnej. Wymóg publikacji 

oświadczenia w tym zakresie wynika z  art. 14 ust. 5 dyrektywy 97/67/WE. 

 

Art. 103 

Prezes UKE nakłada w drodze decyzji na operatora wyznaczonego obowiązek publikacji na 

stronie podmiotowej BIP zatwierdzonej instrukcji rachunkowości regulacyjnej 

i zatwierdzonego opisu kalkulacji kosztów, tak aby zapewniona była prezentacja sposobów 

przypisania przychodów i kosztów lub zatwierdzonego opisu kalkulacji kosztów, tak aby 

zapewniona była prezentacja głównych grup kosztów oraz sposobów ich przypisania na 
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poszczególne usługi powszechne. Zakres publikacji powinien uwzględniać ochronę tajemnicy 

przedsiębiorstwa. 

Udostępnienie informacji na odpowiednim poziomie szczegółowości o systemach rachunku 

kosztów operatora świadczącego usługi powszechne jest wymogiem III dyrektywy. 

 

Art. 104 

Przepis zobowiązuje ministra właściwego do spraw łączności do wydania,  w porozumieniu 

z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, rozporządzenia określającego 

sposób przypisania 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 czynności przyjmowania, 

sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych. Rozporządzenie określać 

będzie także szczegółowe zasady kalkulacji kosztów jednostkowych poszczególnych usług 

powszechnych oraz tryb i terminy uzgadniania i zatwierdzania przedłożonych przez operatora 

wyznaczonego projektu instrukcji rachunkowości regulacyjnej i opisu kalkulacji kosztów oraz 

zakres i terminy przekazywania rocznego sprawozdania z prowadzonej rachunkowości 

regulacyjnej. 

 

Art. 105 

 Przepis nakłada na operatora wyznaczonego obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, 

sporządzenia sprawozdania finansowego, poddania go badaniu przez biegłego rewidenta 

oraz ogłoszenia i stosowania w tym zakresie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości. Operator wyznaczony ogłasza roczne sprawozdanie finansowe zgodnie 

z ww. ustawą. 

Taka odrębna regulacja jest niezbędna do prawidłowego wdrożenia art. 15 dyrektywy 

97/67/WE, gdyż przepisy niniejszej ustawy umożliwiają wykonywanie obowiązków operatora 

wyznaczonego niezależnie od formy prawnej przedsiębiorcy i osiąganych przychodów, 

a   ustawa o rachunkowości wprowadza pewne wyłączenia w zakresie obowiązku 

sporządzania, poddania badaniu i opublikowania sprawozdania finansowego przez 

przedsiębiorców. 

Dzięki tej regulacji każdy operator wyznaczony, bez względu na wyłączenia przewidziane 

w ustawie o rachunkowości, będzie obowiązany wypełniać ww. obowiązki. 
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10) Rozdział 10 – Kalkulacja kosztu netto i finansowanie obowiązku świadczenia usług 

powszechnych 

Przepisy niniejszego rozdziału opisują mechanizm finansowania obowiązku świadczenia 

usług powszechnych dopuszczony przez III dyrektywę pocztową w przypadku uznania przez 

państwo, że obowiązek ten pociąga za sobą powstanie kosztu netto i jeżeli stanowi on 

nieuzasadnione obciążenie finansowe dla operatora świadczącego usługi powszechne. 

Określono definicję kosztu netto, sposób jego liczenia odzwierciedlający wytyczne 

kierunkowe załącznika nr 1 do III dyrektywy w tym zakresie oraz ustalono poziom 

finansowania, a także udział operatorów pocztowych w finansowaniu kosztu netto. 

Projektodawca określił także, że warunkiem uruchomienia finansowania kosztu netto jest 

wystąpienie straty na usługach powszechnych, która to strata jest potwierdzeniem wystąpienia 

nieuzasadnionego obciążenia finansowego operatora wyznaczonego z tytułu realizacji 

obowiązku świadczenia usług powszechnych. Ograniczono także poziom finansowania kosztu 

netto, określając, iż nie może on być wyższy niż poziom straty na usługach powszechnych. 

 

Art. 106 

Przepis definiuje całkowity koszt netto obowiązku świadczenia usług powszechnych (zwany 

dalej „kosztem netto”) jako 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 

powszechnych oraz korzyści wynikające z praw specjalnych lub wyłącznych przyznanych 

operatorowi wyznaczonemu. Zgodnie z wytycznymi kierunkowymi załącznika nr 1 do III 

dyrektywy koszt netto ustalany jest jako suma poszczególnych kosztów netto składowych 

obowiązku świadczenia usług powszechnych, np. częstotliwość doręczeń, dostępność (gęstość 

sieci placówek pocztowych operatora świadczącego usługi powszechne, wskaźniki czasu 

przebiegu przesyłek, przystępność opłat pocztowych itp.), pomniejszona o ww. korzyści. 

Składowe obowiązku świadczenia usług powszechnych są to obowiązki wymienione 

w art. 44, 49 i 53 ustawy oraz każdy obowiązek nałożony na operatora wyznaczonego 

przepisami prawa lub decyzja Prezesa UKE w związku ze świadczeniem usług 

powszechnych.  
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W kalkulacji kosztu netto uwzględnia się prawo operatora wyznaczonego do rozsądnego 

zysku na podstawie wskaźnika zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału ustalonego przez 

Prezesa UKE (art. 100), korzyści pośrednie związane ze świadczeniem usług powszechnych, 

a także korzyści wynikające z praw specjalnych lub wyłącznych przyznanych operatorowi 

wyznaczonemu. Taka regulacja zapewnia również zgodność z przepisami dotyczącymi 

pomocy publicznej w zakresie świadczenia usług publicznych. 

W koszcie netto operator wyznaczony nie uwzględnia obowiązku świadczenia usług 

pocztowych ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych. Zwrot utraconych korzyści z tego 

tytułu operator ten może bowiem uzyskać w ramach pomocy państwa, do skorzystania 

z której uprawnieni są wszyscy operatorzy pocztowi świadczący ten rodzaj usług, zgodnie 

z art. 27 niniejszej ustawy. 

 

Art. 107 

Przepis zobowiązuje operatora wyznaczonego do opracowania i przedłożenia Prezesowi UKE 

do zatwierdzenia opisu kalkulacji kosztu netto, który zawiera sposób, jaki operator przyjął do 

jego wyliczenia w oparciu o szczegółowe zasady określone w rozporządzeniu ministra 

właściwego do spraw łączności wydanym w porozumieniu z Ministrem Finansów zgodnie 

z  delegacją art. 120 niniejszej ustawy. Tryb i terminy uzgadniania projektu opisu kalkulacji 

kosztu netto określone będą  także w tym rozporządzeniu.  

Prezes UKE będzie mógł zasięgać opinii niezależnych biegłych rewidentów lub ekspertów 

w  przypadku wątpliwości dotyczących przedłożonego przez operatora wyznaczonego 

projektu opisu kalkulacji kosztu netto. 

Prezes UKE, w przypadku nieuzgodnienia z operatorem opisu kalkulacji kosztu netto będzie 

mógł w drodze decyzji dokonać zmian w przedłożonym projekcie. 

Odmowa zatwierdzenia opisu kalkulacji kosztu netto może nastąpić jedynie w przypadku 

niezgodności z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub z wymaganiami 

określonymi w ustawie i w ww. rozporządzeniu.  

 

Art. 108 

Koszt netto finansowany będzie z dwóch źródeł:  
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1)  z udziałów operatorów pocztowych objętych obowiązkiem udziału w dopłacie mającej na 

celu sfinansowanie kosztu netto, tj. wnoszonych przez operatorów pocztowych 

świadczących usługi powszechne lub usługi wchodzące w zakres usług powszechnych, 

jeżeli przychód z tych usług w roku obrotowym przekroczył 1 mln zł (próg przychodów 

wprowadzono dla ograniczenia obciążenia finansowego dla operatorów o znikomym 

udziale w rynku pocztowym podobnie do rozwiązań wprowadzonych wobec 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 

telekomunikacyjne, lecz na poziomie dostosowanym do rynku pocztowego).  

2) z budżetu państwa, w sytuacji gdy udziały w dopłacie operatorów okażą się 

niewystarczające 

Z uwagi na ustalony próg 1 mln zł przychodu z usług powszechnych lub usług wchodzących 

w zakres usług powszechnych, jaki kwalifikuje operatora do udziału w dopłacie ustalanie tego 

przychodu odnosić się będzie do przychodów z tych usług osiąganych w ramach grupy 

kapitałowej, do jakiej należy operator. Takie rozwiązanie przyjęto w związku z możliwością 

świadczenia usług pocztowych (dawniej etapów usługi, takich jak przyjmowanie, sortowanie, 

doręczanie) przez kilku operatorów. Powinno to zapobiec zjawisku dzielenia świadczenia 

usługi pomiędzy operatorów będących spółkami zależnymi wyłącznie w celu obejścia 

przepisu.  

Przepis nakłada także na operatorów pocztowych świadczących usługi wchodzące w zakres 

usług powszechnych obowiązek prowadzenia przejrzystej rachunkowości w sposób 

zapewniający prowadzenie wyodrębnionej ewidencji dla usług wchodzących w zakres usług 

powszechnych, pozostałych usług pocztowych i  pozostałej działalności gospodarczej, co jest 

niezbędne dla prawidłowego oszacowania udziału tych operatorów w dopłacie. 

 

Art. 109 

Finansowanie kosztu netto będzie uruchamiane jedynie w przypadku, gdy świadczenie usług 

powszechnych przyniosło stratę rozumianą jako ujemny wynik na sprzedaży tych usług.   

Uznano bowiem, że wystąpienie straty jest wyraźną przesłanką wystąpienia 

tzw. nieuzasadnionego obciążenia finansowego operatora świadczącego usługę powszechną 

(na ten aspekt zwraca uwagę dyrektywa 97/67/WE w brzmieniu zmienionym dyrektywą 

2008/6/WE – odpowiednio w art. 7 ust. 3).   
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W okresie pierwszych trzech lat od dnia wejścia w życie ustawy, udzielenie dopłaty na 

pokrycie kosztu netto świadczenia usług powszechnych możliwe będzie wyłącznie po 

dokonaniu notyfikacji mechanizmu finansowania kosztu netto Komisji Europejskiej 

i uzyskaniu jej zgody na udzielenie pomocy. Jest to niezbędne w świetle przepisów o pomocy 

publicznej w związku z faktem, iż w ww. okresie operator wyznaczony działa na podstawie 

umocowania ustawowego, nie zaś na podstawie wyboru w drodze konkursu. 

Koszt netto finansowany będzie maksymalnie do wysokości straty na świadczeniu usług 

powszechnych. Oznacza to, że w przypadku gdy: 

– koszt netto będzie niższy niż strata – sfinansowany będzie cały koszt netto, 

– koszt netto będzie większy niż strata – sfinansowany będzie tylko do poziomu straty. 

Przepis stanowi także, iż kwota udziału operatora wyznaczonego w dopłacie nie może 

stanowić kosztu świadczenia usług powszechnych wyliczonego na potrzeby kalkulacji kosztu 

netto świadczenia usług powszechnych.  

 

Art. 110  

Operator wyznaczony będzie jest obowiązany poinformować ministra właściwego do spraw 

łączności oraz Prezesa UKE corocznie, w terminie do 15 marca, o prognozowanym 

wystąpieniu w następnym roku kosztu netto i straty na usługach powszechnych, 

przedstawiając wstępne wyliczenie wysokości tej prognozy wraz z uzasadnieniem. 

Przepis ten pozwoli ministrowi właściwemu do spraw łączności na zgłoszenie 

zapotrzebowania na środki budżetowe do projektu ustawy budżetowej na następny rok. 

Informacja ta będzie mogła być wykorzystana do ewentualnego ustalenia przez Prezesa UKE 

odstępstw od warunków świadczenia usług powszechnych, a nawet w dłuższej perspektywie 

do zmiany sposobu rozmieszczenia placówek operatora wyznaczonego poprzez zmianę 

wskaźników gęstości sieci tych placówek określanych w skali kraju w rozporządzeniu 

dotyczącym warunków świadczenia usług powszechnych. 

 

Art. 111  

Operator wyznaczony będzie obowiązany przedłożyć Prezesowi UKE plan działań 

naprawczych w celu likwidacji straty na świadczeniu usług powszechnych.  
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Plan ten będzie wykorzystany jako informacja do ewentualnego ustalenia przez Prezesa UKE 

odstępstwa od warunków świadczenia usług powszechnych. 

 

Art. 112 

Przepis określa procedurę rozliczenia przez operatora wyznaczonego kosztu netto i straty na 

usługach powszechnych wg danych bilansowych za zakończony rok obrotowy. 

Operator wyznaczony obowiązany jest dostarczyć Prezesowi UKE w terminie 7 miesięcy od 

zakończenia roku obrotowego, w którym wystąpił koszt netto i strata na usługach 

powszechnych, dokumenty umożliwiające weryfikację przedstawionych danych, w tym 

kalkulacji kosztu netto i straty.  

W przypadku wystąpienia straty na usługach powszechnych operator może złożyć wniosek 

o   dopłatę. Fakultatywność tego rozwiązania umożliwia operatorowi wyznaczonemu 

ewentualną rezygnację z dopłaty w sytuacji, gdy strata na usługach powszechnych będzie 

znikoma.  

Prezes UKE dokonuje weryfikacji przedstawionych danych i w terminie 4 miesięcy od ich 

otrzymania wraz z wnioskiem o dopłatę  wydaje decyzję określającą  kwotę zweryfikowanego 

kosztu netto skutkującego określoną stratą na usługach powszechnych oraz ustala kwotę 

należnej dopłaty.  

 

Art. 113 

Prezes UKE określa wysokość udziału w dopłacie dla operatora pocztowego zobowiązanego 

do udziału w dopłacie oraz określa 30-dniowy termin do jego wniesienia liczony od dnia 

doręczenia decyzji. Ponadto Prezes UKE po upływie ww. terminu do wniesienia kwoty 

ustalonej decyzją nadaje decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.  

Wprowadzony 30-dniowy termin na wniesienie opłaty umożliwia operatorom zgromadzenie 

środków i wniesienie opłaty. Operator zobowiązany do wniesienia opłaty, tj. świadczący 

usługi powszechne lub wchodzące w zakres usług powszechnych, powinien przewidzieć 

ewentualność wniesienia tej opłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami i być do niej 

przygotowany.    

Ustalenie wysokości udziału w dopłacie następuje na podstawie jednolitego procentowego 

wskaźnika stanowiącego stosunek należnej dopłaty do sumy przychodów operatorów 

obowiązanych do udziału w dopłacie osiągniętych z usług powszechnych lub usług 
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wchodzących w zakres usług powszechnych. Oznacza to, iż operator wyznaczony wnosi 

udział w dopłacie liczony od przychodów z usług powszechnych i usług wchodzących w 

zakres usług powszechnych (jeżeli takie świadczy), a pozostali operatorzy pocztowi 

wyłącznie od przychodów z usług wchodzących w zakres usług powszechnych. 

Wysokość udziału operatora w dopłacie ustalana jest jako iloczyn ww. jednolitego wskaźnika 

procentowego oraz kwoty przychodów tego operatora z usług powszechnych lub 

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

ustalana dopłata, i nie może przekroczyć 2% tych przychodów.  

Takie ograniczenie poziomu udziału w dopłacie wprowadzono w celu ograniczenia 

dolegliwości obciążenia finansowego operatorów pocztowych, analogicznie do rozwiązań 

wprowadzonych wobec przedsiębiorców telekomunikacyjnych w ustawie z dnia 16 lipca 

2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. 

 

Art. 114  

Przepis zobowiązuje Prezesa UKE do przekazania ministrowi właściwemu do spraw 

łączności informacji o wysokości udziałów operatorów pocztowych w dopłacie określonych 

w decyzjach, o których mowa w art. 105 ust. 1, co jest niezbędne do uruchomienia dotacji dla 

operatora wyznaczonego. 

 

Art. 115 

Przepis określa zasady dokonywania wpłat kwot ustalonych w decyzji Prezesa UKE na 

rachunek bankowy Urzędu i ich  przekazywania na rachunek operatora wyznaczonego. 

Kwota udziału w dopłacie przypadająca na operatora wyznaczonego pozostaje w jego 

dyspozycji. Rozwiązanie to wprowadzono w celu wyeliminowania dodatkowych kosztów 

związanych z wzajemnym przekazywaniem środków przeznaczonych na dopłatę pomiędzy 

operatorem wyznaczonym a Prezesem UKE.  

 

Art. 116 

Przepis określa zasady egzekucji kwoty udziału w dopłacie, tj. egzekucja administracyjna 

należności pieniężnych. 
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Art. 117  

Przepis określa, iż od kwoty udziału w dopłacie nieuiszczonej  w terminie naliczane są 

odsetki w wysokości równej odsetkom za zwłokę pobieranym od zaległości podatkowych. 

Przepis art. 54 ustawy – Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio. Zobowiązanie do 

zapłaty kwoty udziału w dopłacie ulega przedawnieniu po upływie 10 lat  od daty określonej 

w decyzji, o której mowa w art. 105 ust. 1. Bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu. 

Przepisy art. 70 § 2 – 7 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa stosuje się 

odpowiednio.  Prezes UKE, na wniosek operatora pocztowego zobowiązanego do wniesienia 

udziału w dopłacie, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem wnioskodawcy lub 

interesem publicznym może, w drodze decyzji, odroczyć termin wpłaty kwoty udziału 

w dopłacie lub rozłożyć wpłatę na raty. Odroczenie kwoty dopłaty powoduje również 

odroczenie odsetek za zwlokę w całości lub w takiej części, w jakiej została odroczona 

dopłata. Rozłożenie na raty zapłaty następuje wraz z odsetkami za zwłokę. 

Przepis określa także sposób ustalania terminów naliczania odsetek w przypadku odroczenia 

płatności lub rozłożenia jej na raty. 

 

Art. 118  

Przepis stanowi, iż do należności z tytułu kwoty udziału w dopłacie ustalanej w decyzji, 

o której mowa w art. 113 ust. 1, stosuje się odpowiednie przepisy Ordynacji podatkowej. 

W przypadku uchylenia decyzji Prezesa UKE, o której mowa w art. 105 ust. 1, stosuje się 

odpowiednio przepisy działu III rozdziału 9 „Nadpłata” ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Przepis określa także Prezesa UKE jako organ właściwy w sprawach, o których mowa 

w art. 93, art. 93a – 93c, art. 93e, art. 94, art. 97 § 1 i 2, art. 98 § 1 i 2 pkt 1, 2 i 7, art. 100, 

art. 101, art. 105 § 1 i 2, art. 106 § 1 i 2 i art. 112 – 117 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa. 

 

Art. 119  

Przepis nakłada na Prezesa UKE obowiązek corocznej publikacji na stronie podmiotowej BIP 

sprawozdania z końcowych ustaleń w zakresie kosztu netto i straty na usługach 

powszechnych, weryfikacji dokumentów wykorzystanych przy ustalaniu tych wielkości, 

udziałów operatorów pocztowych w dopłacie, wysokości dopłaty przekazanej operatorowi 
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wyznaczonemu oraz wyceny korzyści pośrednich operatora wyznaczonego wynikających ze 

świadczenia usług powszechnych. 

 

Art. 120 

Przepis zobowiązuje ministra właściwego do spraw łączności do wydania w porozumieniu 

z  ministrem właściwym do spraw finansów publicznych rozporządzenia określającego 

szczegółowe zasady kalkulacji kosztu netto, zakres projektu opisu kalkulacji kosztu netto, 

tryb i terminy uzgadniania i zatwierdzania przez Prezesa UKE opracowanego przez operatora 

wyznaczonego projektu opisu kalkulacji kosztu netto, korzyści pośrednie operatora 

wyznaczonego wynikające ze świadczenia usług powszechnych oraz sposób ich liczenia, 

zgodność z przepisami pomocy publicznej, a także korzyści wynikające z praw specjalnych 

lub wyłącznych przyznanych operatorowi wyznaczonemu oraz sposób ich liczenia. 

 

11) Rozdział 11 – Kontrola działalności pocztowej 

Art. 121 

Przepis wskazuje, iż do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy regulowanej 

niniejszą ustawą stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej. 

 

Art. 122 

Przepis określa uprawnienia kontrolne Prezesa UKE. 

Zakres kontroli obowiązujący w dotychczasowych przepisach dostosowano do regulacji 

niniejszej ustawy. W szczególności wykreślono przepisy o kontroli w zakresie naruszania 

obszaru zastrzeżonego oraz wykonywania usług pocztowych na podstawie zezwolenia 

w związku z likwidacją obszaru zastrzeżonego i rezygnacją z przyznawania uprawnień do 

wykonywania działalności pocztowej na podstawie zezwolenia. 

Rozszerzono zakres uprawnień kontrolnych Prezesa UKE. Dotyczy to kontroli w zakresie 

ustalania cen dostępu do elementów infrastruktury pocztowej, wywiązywania się przez 

operatorów z obowiązku zamieszczania w regulaminie usług pocztowych oraz regulaminie 

usług powszechnych sposobu informowania o zasadach wprowadzania na terytorium Unii 
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Europejskiej przesyłek zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego oraz realizacji  

obowiązku umieszczania pocztowych skrzynek oddawczych, o którym mowa w art. 40. 

Ten ostatni zakres kontroli związany jest z wprowadzoną niniejszą ustawą administracyjną 

karą pieniężną za nierealizowanie tego obowiązku.  

Przewidziano także kontrolę wypełniania przez operatorów pocztowych obowiązku na rzecz 

obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

 

Art. 123 

Przepis, analogicznie do dotychczasowych regulacji, określa uprawnienia pracowników 

Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie przeprowadzania kontroli przestrzegania 

przepisów i decyzji z zakresu działalności pocztowej, obowiązki kontrolowanego w zakresie 

umożliwienia sprawnego przeprowadzenia kontroli i kontrolującego w zakresie sposobu 

prowadzenia czynności kontrolnych, a także sporządzania i podpisywania protokołu 

pokontrolnego. 

Wprowadzono dodatkowo możliwość prowadzenia czynności kontrolnych także przez 

posiadające wiedzę specjalistyczną osoby niebędące pracownikami UKE na podstawie 

upoważnienia udzielonego przez Prezesa UKE. Jak wskazuje praktyka, udział osób 

posiadających wiedzę specjalistyczną jest elementem niezbędnym do przeprowadzenia 

skutecznej kontroli, na podstawie ustaleń której możliwe jest zaniechanie albo podjęcie 

dalszych działań prawnych. Przepis ten będzie miał szczególne znaczenie przy wypełnianiu 

przez Prezesa UKE obowiązku weryfikacji sprawozdania z prowadzonej przez operatora 

wyznaczonego rachunkowości regulacyjnej, wyników kalkulacji kosztów oraz weryfikacji 

prognozy kosztu netto i jego rzeczywistego wykonania, która może być przeprowadzona 

jedynie z udziałem wyspecjalizowanych  ekspertów oraz biegłego rewidenta. 

Możliwość dopuszczenia do czynności kontrolnych osób niebędących pracownikami organu 

kontroli dopuszcza w art. 79a ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej,  jeżeli przepisy odrębnych ustaw tak stanowią. 

Określono także obowiązek kontrolowanego do zapewnienia warunków sprawnego 

przeprowadzenia kontroli, a jednocześnie nałożono obowiązek przeprowadzania  czynności 

kontrolnych w sposób niepowodujący zakłóceń w funkcjonowaniu kontrolowanego 

przedsiębiorcy.  Analogicznie do obecnych regulacji określono, że przypadki, w których 

kontrola miałaby niekorzystny wpływ na jakość usług świadczonych przez kontrolowanego 

przedsiębiorcę, powinny być odzwierciedlone w protokole z kontroli.  
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Utrzymano dotychczasowy 30-dniowy termin, w jakim przedsiębiorca może wnieść 

zastrzeżenia i uwagi do protokołu z kontroli, mając na uwadze, że kontrola dotyczyć może 

dużych przedsiębiorstw o charakterze sieciowym o rozbudowanej hierarchicznie 

i terytorialnie strukturze organizacyjnej. 

 

Art. 124 

Przepis, analogicznie jak dotychczas obowiązujący, określa, że w przypadku świadczenia 

usług pocztowych bez wymaganego wpisu do rejestru Prezes UKE wydaje decyzję 

nakazującą wstrzymanie działalności. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. 

 

Art. 125 

Prezes UKE w przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów lub decyzji dotyczących 

działalności pocztowej obowiązany jest wydać decyzję określającą zakres naruszeń oraz 

termin usunięcia nieprawidłowości. 

W przypadku stwierdzenia naruszeń warunków wykonywania działalności pocztowej, których 

charakter i skala nie zagrażają bezpieczeństwu obrotu pocztowego oraz istotnym interesom 

podmiotów korzystających z usług pocztowych lub operatorów pocztowych będzie możliwe 

wydanie jedynie zaleceń pokontrolnych określających zakres naruszeń i termin ich usunięcia. 

W przypadku zastosowania się przedsiębiorcy do tych zaleceń nie będzie konieczne 

wydawanie decyzji. Za takim rozwiązaniem przemawia fakt, że przeprowadzane dotychczas 

przez Prezesa UKE kontrole wielokrotnie wykazują drobne uchybienia, które w ocenie 

Prezesa UKE nie powinny kwalifikować się na stwierdzenie naruszeń w formie decyzji 

administracyjnej, co de facto oznaczałoby także konieczność nakładania na operatora 

pocztowego kary pieniężnej. 

Niezastosowanie się operatora pocztowego do zaleceń pokontrolnych będzie skutkowało 

wydaniem decyzji. 

 

12) Rozdział 12 – Kary pieniężne 

Niniejszy rozdział określa zakres naruszeń warunków wykonywania działalności pocztowej, 

za które nakładana jest na podmiot kara przez Prezesa UKE, w podziale na kary obligatoryjne 

i fakultatywne. Określono także maksymalną wysokość kar oraz sposób określania ich 

wymiaru. Przewidziano tryb odwoławczy od decyzji Prezesa UKE w sprawie kar. 
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Wprowadzono, po raz pierwszy, karę grzywny w przypadku nierealizowania obowiązku 

instalowania oddawczych skrzynek pocztowych lub ich instalacji z naruszeniem wymogów 

ustawowych. 

 

Art. 126  

Określono zakres naruszeń warunków wykonywania działalności pocztowej, za które 

nakładana jest kara. Katalog naruszeń dostosowano do przepisów niniejszej ustawy, przy 

czym znaczna część rodzajów naruszeń została przeniesiona z uchylanej ustawy z dnia 

12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe. 

Wprowadzono także jako nowe rozwiązanie możliwość odstąpienia od kary, o którym mowa 

w ust. 2 i 3. Dotyczy to: 

1) (ust. 2) sytuacji o mniejszym znaczeniu dla prawidłowego funkcjonowania rynku 

pocztowego, tj. odnosi się do kar za: 

a) składanie nieprawdziwego lub niepełnego zgłoszenia, o którym mowa w art. 10 

ust. 1, sprawozdania, o którym mowa w art. 43 ust. 1 i 5, informacji, o której 

mowa w art. 50, danych, o których mowa w art. 86 ust. 1, 

b) składanie z naruszeniem terminu zgłoszenia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 

2 i 3, sprawozdania, o którym mowa w art. 43 ust. 1 i 5, informacji, o której 

mowa w art. 50, 

c) składanie w niepełnym zakresie lub z naruszeniem terminu dokumentów, 

o których mowa w art. 112 ust. 1,  

d) niestosowanie się do zaleceń pokontrolnych;  

2) (ust. 3) naruszeń obowiązku świadczenia usług powszechnych, o którym mowa 

w  art. 46 ust. 2 pkt 2 lit. a (wymagana gęstość placówek pocztowych operatora 

wyznaczonego) oraz o którym mowa w pkt 3 (obowiązujące wskaźniki czasu przebiegu 

przesyłek pocztowych). 

Prezes UKE podejmując decyzję o odstąpieniu od kary, kierował się będzie charakterem 

i skalą tego naruszenia, tj. jeżeli nie będą one stanowiły istotnej przeszkody w realizacji przez 

Prezesa UKE zadań regulacyjnych i kontrolnych dotyczących rynku pocztowego, 

wymagających wykorzystania tych informacji. Przykładowo opóźnienie złożenia przez 

operatora sprawozdania z działalności pocztowej o jeden dzień nie uniemożliwi sporządzenia 

raportu o stanie rynku pocztowego za rok poprzedni, o którym mowa w art. 43 ust. 6.  
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Określono maksymalną wysokość kary, jaka może być nałożona na ukarany podmiot 

w stosunku procentowym do jego przychodów. Utrzymano obecne regulacje w tym zakresie 

w odniesieniu do wymiaru procentowego kary, tj. 2% liczone od przychodów z działalności 

pocztowej osiągniętych przez operatora w poprzednim roku obrotowym, a w przypadku 

podmiotu niebędącego operatorem – od przychodów z działalności gospodarczej.  

W przypadku gdy okres działalności jest krótszy niż 12 miesięcy, za podstawę wymiaru 

przyjmuje się kwotę 500 000 euro (w przepisach uchylanej ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. 

– Prawo pocztowe – odpowiednio 250 000 euro). Zmianę wymiaru podstawy wprowadzono 

dla zachowania adekwatności kary.  

Utrzymano dotychczasowe przepisy w zakresie możliwości nakładania kar na osoby fizyczne 

będące przedsiębiorcą, członkiem zarządu spółki prawa handlowego, dyrektorem 

przedsiębiorstwa, wspólnikiem spółki jawnej, komplementariuszem w spółce komandytowej 

lub komandytowo-akcyjnej, w sytuacji gdy podległa jej jednostka kontrolowana mimo 

powiadomienia o kontroli uniemożliwia lub utrudnia jej przeprowadzenie. Utrzymano 

maksymalny poziom kary pieniężnej nakładanej na osobę fizyczną tj. 300% wynagrodzenia 

ustalanego na zasadach ekwiwalentu za urlop lub jeśli osoba nie otrzymuje wynagrodzenia 

w  związku z pełnioną funkcją lub prowadzoną działalnością – dziesięciokrotność 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego przez Prezesa GUS. 

 

Art. 127  

Wprowadzono nową w stosunku do obecnie obowiązującego prawa karę w postaci kary 

pieniężnej za nierealizowanie obowiązku instalowania oddawczych skrzynek pocztowych 

albo ich instalowanie, ale z naruszeniem wymogów ustawowych.  

Kara dotyczy obowiązku nałożonego także w uchylanej ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r.  

– Prawo pocztowe łącznie z obowiązkiem wymiany oddawczych skrzynek pocztowych starej 

konstrukcji na skrzynki zapewniające dostęp dla innych, poza operatorem publicznym, 

operatorów pocztowych tzw. euroskrzynki. Obowiązek wymiany dotyczył okresu 5 lat od 

dnia wejścia w życie tejże ustawy. Do dnia dzisiejszego wymieniono około 92% skrzynek 

oddawczych. Komisja Europejska stale monitoruje ten proces i zwróciła uwagę na 

konieczność wprowadzenia sankcji, która zapewni skuteczność przepisu. Wprowadzana kara 

pieniężna nakładana będzie przez Prezesa UKE, a jej wysokość będzie określona przedziałem 

od 50 zł do 10 000 zł. Wysokość nakładanej kary uzależniona będzie od stopnia szkodliwości 
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czynu. Kary pieniężne nieuiszczone w terminie wraz z odsetkami za zwłokę podlegają 

ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji. 

Prezes UKE będzie mógł odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli stopień szkodliwości czynu 

będzie znikomy, a podmiot zaprzestał naruszania prawa lub zrealizował obowiązek.  

 

Art. 128 

Przepis określa zasady ustalenia wysokości kary pieniężnej przez Prezesa UKE i nakładanie 

jej w drodze decyzji. 

Określono także obowiązki podmiotu, na który nakładana jest kara, w zakresie dostarczenia 

na żądanie Prezesa UKE danych niezbędnych do określenia podstawy wymiaru kary 

pieniężnej. 

W przypadku gdy dane te nie zostaną dostarczone lub dostarczenia danych 

uniemożliwiających ustalenie takiej podstawy, Prezes UKE ustala ją w sposób szacunkowy. 

Wymiar podstawy nie może być jednak niższy niż 250% ogłaszanego przez Prezesa GUS 

przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z grudnia poprzedniego roku 

w przypadkach kar nakładanych na osoby fizyczne lub równowartość 500 000 euro 

w pozostałych przypadkach.  

Termin uiszczania kar pozostawiono bez zmian w stosunku do uchylanej ustawy – Prawo 

pocztowe, tj. określono go na 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna 

(dotychczas od dnia doręczenia decyzji ostatecznej o nałożeniu kary).  

 

Art. 129 

Przepis określa termin wydania decyzji przez Prezesa UKE w sprawie nałożenia kar 

(24 miesiące od dnia stwierdzenia naruszeń). Ponadto określono okres przedawnienia 

zobowiązania do zapłaty kary określonej w decyzji Prezesa UKE. Określono możliwość 

odwołania od decyzji Prezesa UKE w sprawie kar, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

decyzji do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów. 

 

Art. 130 

Określono, iż wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa.  
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13) Rozdział 13 – Zmiany w przepisach obowiązujących 

Wprowadzono niezbędne zmiany w obowiązujących ustawach wynikające z dostosowania do 

aparatury pojęciowej niniejszej ustawy m.in. zastąpiono odpowiednio wyrazy „operator 

publiczny” wyrazami „operator wyznaczony”, wyrazy „placówka operatora” na „placówka 

pocztowa” oraz zmieniono przywołanie odpowiedniej ustawy, tj. zamiast ustawy z dnia 

12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe powołano się na niniejszą ustawę.  

Niezależnie od powyższego dokonano przeglądu dotychczasowych rozwiązań pod kątem 

uprawnień operatorów do doręczania przesyłek w związku z liberalizacją rynku pocztowego. 

W niektórych ustawach zdecydowano, w uzgodnieniu z właściwymi dla danej ustawy 

organami, o rozszerzeniu regulacji dotyczącej doręczeń przesyłek na wszystkich operatorów 

pocztowych w rozumieniu niniejszej ustawy. Podobnie doprecyzowano zapisy ustaw, 

w których dotychczas używano określenia „pisma doręczane przez pocztę”.  

W przypadku trzech ustaw wprowadzono zmiany o charakterze zasadniczym, niezbędne do 

zachowania spójności przepisów w związku z regulacjami proponowanymi w niniejszej 

ustawie. Są to: 

1) zmiana proponowana w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (art. 136 

niniejszej ustawy), która ma na celu wyraźne rozróżnienie usług związanych z przesyłkami 

przewożonymi na podstawie ustawy – Prawo przewozowe od przesyłek pocztowych, 

2) zmiana ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (art. 159 niniejszej 

ustawy), w której doprecyzowano obowiązki Prezesa UKE w zakresie:  

–  informowania Komisji Europejskiej w sprawach określonych w dyrektywie 97/67/WE,  

– kontroli umieszczania oddawczych skrzynek pocztowych zgodnie z obowiązkiem 

wynikającym z ustawy – Prawo pocztowe, 

– okresowego, nie rzadziej niż raz na 4 lata, przeprowadzania badań społecznego 

zapotrzebowania na usługi powszechne (w rozumieniu niniejszej ustawy), co ma 

znaczenie dla ewentualnych działań regulacyjnych w zakresie modyfikacji obowiązku 

świadczenia usług powszechnych w dostosowaniu do realnego zapotrzebowania na te 

usługi, 

3)  zmiana w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (art. 153 

niniejszej ustawy) polegająca na skreśleniu w art. 75 ust. 1 punktu 24 w związku ze 
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zniesieniem obowiązku uzyskiwania zezwoleń na wykonywanie działalności pocztowej 

w zakresie określonym w uchylanej ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe. 

 

14) Rozdział 14  – Przepisy przejściowe i końcowe 

Art. 166  

Przepis nakłada obowiązek świadczenia usług powszechnych w okresie 3 lat od wejścia 

w życie niniejszej ustawy na Pocztę Polską S.A. realizującej zadania operatora publicznego 

pod rządami uchylanej ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe.  

W okresie tych 3 lat Poczta Polska będzie zwolniona z obowiązku świadczenia usług 

powszechnych zgodnie z wymaganiami w zakresie wskaźników czasu przebiegu przesyłek 

określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 47, które staną się dla operatora 

wyznaczonego normą obowiązującą dopiero po tym okresie. 

Do tego czasu Poczta Polska S.A. nie będzie mogła pogorszyć terminowości świadczenia 

usług, tj. uzyskane w danym roku wskaźniki czasu przebiegu przesyłek nie będą mogły być 

niższe niż uzyskane w 2012 r., tj. w roku poprzedzającym wejście w życie niniejszej ustawy.  

 

Art. 167  

Przepis określa postępowanie dotyczące ewentualnego uruchomienia dotacji dla Poczty 

Polskiej SA do działalności polegającej na świadczeniu usług powszechnych, jeżeli ich 

świadczenie przyniesie stratę w 2012 r. zgodnie uprawnieniem, jakie operator ten posiada na 

mocy art. 52a uchylanej ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe. W tym zakresie 

utrzymano tryb postępowania określony w przywołanym artykule uchylanej ustawy. 

Uruchomienie rekompensaty dla Poczty Polskiej S.A. z tytułu start poniesionych na 

świadczeniu usług powszechnych w 2012 r. możliwie będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody 

Komisji Europejskiej na udzielenie pomocy. 

 

Art. 168 

Przepis określa tryb postępowania Prezesa UKE w odniesieniu do rejestru operatorów 

pocztowych, w szczególności jego dostosowania do wymogów niniejszej ustawy. 
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Art. 169 

W związku ze zniesieniem obowiązku otrzymania zezwolenia na prowadzenie działalności 

pocztowej przekształca się to uprawnienie na działalność prowadzoną na podstawie wpisu do 

rejestru. 

 

Art. 170  

Przepis określa tryb postępowania Prezesa UKE w przypadku wniosków o wydanie 

zezwolenia i o wpis do rejestru nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie ustawy. 

 

Art. 171 

W związku z wyznaczeniem Poczty Polskiej S.A. jako operatora wyznaczonego na 3 lata od 

dnia wejścia w życie ustawy zachowano w mocy przepisy dotyczące planu emisji znaczków 

pocztowych i zmian tych planów na lata 2013 – 2015. 

 

Art. 172 

Nałożono na operatorów pocztowych obowiązek dostosowania regulaminów świadczenia 

usług pocztowych oraz regulaminu świadczenia usług powszechnych, a także zawartych 

umów na świadczenie tych usług do wymogów niniejszej ustawy i przedłożenia regulaminów 

Prezesowi UKE w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy. 

 

Art. 173 

Przepis utrzymuje w mocy dotychczasowe przepisy określające obowiązek przedłożenia 

Prezesowi UKE sprawozdania z działalności pocztowej za rok poprzedni oraz zakres danych 

objętych sprawozdaniem z działalności pocztowej sporządzanego przez operatorów 

pocztowych w roku 2013, a dotyczącym roku 2012. 

 

Art. 174  

Określono, że oddawcze skrzynki pocztowe Poczty Polskiej S.A. zainstalowane na terenach 

wiejskich lub o rozproszonej zabudowie, które nie spełniają wymogów dostępności dla 

uprawnionych do takiego dostępu operatorów pocztowych (nie posiadają ogólnodostępnego 
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otworu wrzutowego) będą mogły być eksploatowane do czasu ich wymiany. Dostęp ten 

będzie zapewniany uprawnionym operatorom na podstawie umów o dostępie do elementów 

infrastruktury, o których mowa w art. 66 niniejszej ustawy.  

 

Art. 175  

Określono obowiązek operatorów pocztowych sporządzenia i uzgodnienia, w terminie 

18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, planów, o których mowa w art. 83 i 85.  

Do czasu uzgodnienia ww. planów zapewniono niezbędną ciągłość działania przepisów 

uchylanej ustawy związanych ze sporządzaniem planów wynikających z realizacji 

obowiązków operatorów pocztowych na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz 

bezpieczeństwa i porządku publicznego.  

 

Art. 176  

Określa maksymalny okres funkcjonowania aktów wykonawczych wydanych na podstawie 

ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe oraz art. 6 ust. 4 i art. 7 ust. 10 ustawy 

z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. 

 

Art. 177   

Na mocy przepisu tego artykułu traci moc ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo 

pocztowe, z wyjątkiem art. 52 ust. 3 – 6, który traci moc z dniem 1 stycznia 2014 r. 

Ustanowiony wyjątek dotyczy przepisu uchylanej ustawy nakładającej na: 

1) operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe obowiązek przedkładania Prezesowi 

UKE w terminie do 31 marca każdego roku oświadczenia o spełnieniu wymagań 

w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób umożliwiający kalkulację kosztów 

odrębnie dla każdej usługi z obszaru zastrzeżonego i zbiorczo dla usług niezastrzeżonych, 

z rozgraniczeniem na usługi powszechne i nienależące do usług powszechnych, 

2) na Prezesa UKE obowiązek weryfikacji zgodności oświadczenia ze stanem rzeczywistym 

oraz publikacji oświadczenia,  

3) na operatora wyznaczonego obowiązek przedłożenia Prezesowi UKE w terminie do 

31 lipca każdego roku, zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za 

rok poprzedni.  
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Przepis przejściowy w ww. zakresie jest niezbędny ze względu na różnice przepisów 

uchylanej i projektowanej ustawy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i rachunku 

kosztów, likwidacją obszaru zastrzeżonego oraz wprowadzeniem nowego podziału usług 

pocztowych.  

 

Art. 178 

Niniejsza ustawa, a tym samym zasady określające funkcjonowanie zliberalizowanego rynku 

pocztowego, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. 

Tym samym zachowano zgodność z art. 3 dyrektywy 2008/6/WE, na podstawie którego 

Polska była uprawniona do przesunięcia terminu wdrożenia dyrektywy do dnia 31 grudnia 

2012 r.,  aby utrzymać usługi zastrzeżone dla operatora świadczącego usługi powszechne.  

Projekt nie zawiera przepisów technicznych, zatem nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem 

przewidzianym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. 

Nr 239, poz. 2039, późn. zm.). 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), projekt ustawy został 

zamieszczony na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum 

Legislacji. Do projektu ustawy nie zgłoszono zainteresowania pracami w trybie art. 7 ww. 

ustawy.  

Projekt nie podlega obowiązkowi określonemu w § 12a uchwały Rady Ministrów z dnia 

19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.). 
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 OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety 

jednostek samorządu terytorialnego 

Wejście w życie projektu ustawy – Prawo pocztowe nie spowoduje zwiększenia wydatków 

jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.  

Może natomiast spowodować wzrost wydatków budżetu państwa. 

1) wpływ regulacji na budżet państwa 

Nie przewiduje się zwiększenia wydatków budżetu państwa w zakresie wydatków z tytułu: 

a) dotacji przedmiotowej na refinansowanie operatorom pocztowym utraconych przychodów 

w związku ze świadczeniem usług ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych, gdyż 

projektowana ustawa przewiduje utrzymanie obecnie obowiązujących w uchylanej ustawie 

z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo  pocztowe przepisów w tym zakresie, 

b) wydatków Urzędu Komunikacji Elektronicznej w związku z realizacją obowiązków 

wynikających z projektowanej ustawy,  

c) wprowadzenia budżetu jako uzupełniającego źródła finansowania kosztu netto obowiązku 

świadczenia usług powszechnych, w sytuacji gdy udziały operatorów pocztowych 

w dopłacie okażą się niewystarczające. 

Szacunki kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych sporządzone przez UKE 

w warunkach: 

– przyjętego modelu obliczeń, w szczególności uwzględnienie wskaźnika elastyczności 

cenowej na poziomie e = - 0,49 oraz wskaźnik określający spadek przychodów operatora 

w wyniku ograniczenia dostępu do usług pocztowych na skutek likwidacji nierentownych 

placówek na poziomie 0,5% (szczegółowe omówienie w dalszej części OSR), 

– obecnie obowiązujących przepisów określających zasady funkcjonowania operatora 

publicznego Poczty Polskiej S.A., w tym przepisy podatkowe, a w szczególności  art. 43 

ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) określający, że z podatku VAT zwolnione są 

usługi pocztowe oraz dostawy towarów ściśle z nimi związane realizowane przez operatora 

obowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych  
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pozwalają stwierdzić, że nie będzie potrzeby uruchamiania finansowania z budżetu państwa, 

gdyż strata na usługach powszechnych nie powinna wystąpić, a jeżeli wystąpi, to 

wystarczające będą środki uzyskane z udziałów operatorów w dopłacie.   

Należy podkreślić, że największy udział w dopłacie będzie miał operator wyznaczony, gdyż 

obliczany on będzie z przychodów osiąganych z tytułu świadczenia usług powszechnych 

i wchodzących w zakres usług powszechnych. Szacuje się, na podstawie danych 

uwzględniających obecną strukturę podmiotową rynku pocztowego i przychody operatorów 

z   2011  r., że około 96% udziału w dopłatach operatorów zobowiązanych do 

współfinansowania kosztu netto będzie stanowił udział operatora wyznaczonego. 

Tym niemniej pozostawienie możliwości uruchomienia środków budżetowych 

przeznaczonych na finansowanie kosztu netto jest niezbędne do realizacji obowiązku państwa 

w zakresie zapewnienia dostępu do usług powszechnych i ich ciągłości, w przypadku: 

− większej niż przewidywana obecnie dynamiki zmian w zapotrzebowaniu na usługi 

pocztowe, w tym związanych z e-substytucją oraz tempa rozwoju konkurencji w sektorze 

usług wchodzących w zakres usług powszechnych (tj. usług  podobnych z punktu widzenia 

klienta do usług powszechnych),  

− zmian w otoczeniu prawnym wpływających na warunki funkcjonowania operatora 

wyznaczonego na rynku pocztowym, w szczególności zmieniające dane przyjęte w modelu 

ustalania poziomu kosztu netto. Przykładowo, zakres zwolnienia z VAT na usługi 

pocztowe uwzględniony w modelu liczenia kosztu netto jako korzyść pośrednia 

wynikająca z  pozycji operatora obowiązanego do świadczenia usług powszechnych, 

− gdy  wyznaczenie operatora do świadczenia usług powszechnych będzie odbywało się nie 

w wyniku konkursu, lecz w drodze odrębnej decyzji Prezesa UKE (szczególne przypadki 

wygaśnięcia lub uchylenia decyzji o wyznaczeniu operatora w drodze konkursu lub gdy 

operator wyznaczony z przyczyn od siebie niezależnych nie będzie mógł dalej świadczyć 

usług powszechnych) – formuła „nakazowa”.  

 

Uzasadnienie szczegółowe: 

Ocenę skutków projektowanej regulacji wskazującą na brak konieczności uruchomienia 

środków budżetowych jako finansowania kosztu netto w warunkach przyjętego modelu 

ustalania kosztu netto i możliwości jego pokrycia z udziałów operatorów oparto o prognozę 

poziomu kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych dla 2013 r. sporządzoną 
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przez Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz o szacunek kwot, jakie w ramach udziału 

w dopłacie mogą wnieść zobowiązani do tego operatorzy pocztowi. 

Szacunku kosztu netto dokonano w oparciu o metodę kosztu rentowności (Profitability Cost). 

Dla uproszczenia obliczeń opartych na porównaniu dwóch scenariuszy, tj. działania operatora 

w warunkach obowiązkowego świadczenia usług powszechnych (wariant podstawowy) i bez 

tego obowiązku (wariant alternatywny), w wariancie alternatywnym przyjęto ograniczenie 

doręczania przesyłek do 3 dni w tygodniu na obszarach wiejskich oraz likwidację 

nierentownych placówek pocztowych.  

W obliczeniach uwzględniono przekazane przez Pocztę Polską S.A. dane za 2011 r. oraz 

prognozę na 2013 r.  

Przyjęto także: 

a) wartość wskaźnika elastyczności cenowej na poziomie e = - 0,49 (wyznaczony został na 

podstawie opracowania z 2007 r. Pitney Bowes: A review of Price Elasticity Models for 

Postal Products jako średnia z zaprezentowanych tam 42 wyników badań cenowej 

elastyczności popytu na usługi pocztowe przeprowadzonych od 1991 do 2005 roku 

w różnych krajach),  

b) wskaźnik określający spadek przychodów operatora w wyniku ograniczenia dostępu do 

usług pocztowych na skutek likwidacji nierentownych placówek na poziomie 0,5% (co 

oznacza, że każdy 1% populacji, który znajdzie się poza zasięgiem dostępu do usług, 

spowoduje liniowy spadek przychodów operatora o 0,5%). 

Uzyskane wyniki zmniejszono, zgodnie z metodologią liczenia kosztu netto, o tzw. korzyści 

pośrednie (dodatkowe korzyści wynikające z pozycji operatora wyznaczonego), takie jak: 

a) znajomość operatora wyznaczonego (korzyść stąd wynikająca jest mierzona przychodami 

z usług pocztowych utraconymi w wyniku rezygnacji przez nadawców z usług operatora 

publicznego, gdyby nie świadczył on usług powszechnych), 

b) dodatkowe możliwości reklamy (korzyść stąd wynikająca jest mierzona przychodami 

z nośników reklamowych znajdujących się w nierentownych placówkach przeznaczonych 

do likwidacji w scenariuszu alternatywnym oraz przychodami z ogólnopolskich kampanii 

reklamowych), 
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c) zwolnienie z VAT (korzyść stąd wynikająca jest mierzona różnicą między przychodami 

utraconymi a kosztami unikniętymi w sytuacji braku zwolnienia z VAT); obecnie 

zwolnieniem z VAT objęte są usługi pocztowe świadczone przez operatora publicznego, 

d) ułatwienia w instalowaniu skrzynek nadawczych (korzyść stąd wynikająca jest mierzona 

rocznym kosztem dzierżawy powierzchni dla skrzynek nadawczych zainstalowanych na 

budynkach jednostek sektora finansów publicznych), 

e) urzędowa moc stempla pocztowego (korzyść stąd wynikająca jest mierzona marżą na 

przesyłkach poleconych, którą Poczta Polska S.A. utraciłaby, gdyby urzędowa moc 

stempla pocztowego była przyznana przesyłkom wszystkich operatorów pocztowych),  

f) popyt na usługi komplementarne (korzyść stąd wynikająca jest mierzona marżą na usłudze 

potwierdzenia odbioru, którą Poczta Polska S.A. utraciłaby, gdyby urzędowa moc stempla 

pocztowego była przyznana przesyłkom wszystkich operatorów pocztowych). 

W rezultacie dla roku 2013 otrzymano prognozę kosztu netto na poziomie 16 828 tys. zł przy 

uwzględnieniu obecnych uwarunkowań prawnych, w szczególności przepisów dotyczących  

VAT na usługi pocztowe, zgodnie z którymi zwolnieniem z opodatkowania VAT objęte są 

usługi pocztowe oraz dostawa towarów ściśle z tymi usługami związana, realizowane przez 

operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych  (art. 43 ust. 1 pkt 

17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku do towarów i usług). Wynik ten jest 

zdecydowanie niższy niż określony pierwotnie przez Pocztę Polską S.A. na podstawie danych 

za 2009 r., która szacowała go na poziomie ok. 769 mln zł. 

Przykładowy wpływ wielkości uwzględnionych w modelu na poziom kosztu netto: 

1) korzyść pośrednia z tytułu zwolnienia z VAT 

Spośród ww. składowych korzyści pośrednich najbardziej istotna jest korzyść wynikająca ze 

zwolnienia z VAT. Wynik szacunku wartości tej składowej wykazuje bardzo wysoką, 

nieliniową wrażliwość na wartość cenowej elastyczności popytu na usługi pocztowe 

(najnowsze dostępne badania cenowej elastyczności popytu na usługi pocztowe pochodzą 

sprzed kilku lat i nigdy nie były przeprowadzane na rynku polskim).  

O tym, jak istotny jest to parametr, świadczą różnice w wynikach szacunków wartości 

omawianej składowej korzyści pośrednich dokonanych niezależnie przez Pocztę Polską S.A. 

i UKE. Wg Poczty Polskiej S.A. przyjmując wartość elastyczności cenowej na poziomie -0,3 

(wg opracowania z 2006 r. D’Alcantara, Amerlync: Profitability of the Universal Service 

Postal Operator under entry with economies of scale in cellection and delivery), otrzymano 
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dla lat 2009, 2011 oraz 2013 wartość korzyści pośredniej z tytułu VAT: odpowiednio 

17 881 tys. zł, 61 241 tys. zł, a dla prognozy roku 2013 odpowiednio 25 284 tys. zł. 

Dla porównania wg UKE, gdzie przyjęto wartość elastyczności cenowej na poziomie -0,49 

(na podstawie opracowania z 2007 r. Pitney Bowes: A review of Price Elasticity Models for 

Postal Products wyznaczona została średnia z zaprezentowanych tam 42 wyników badań 

cenowej elastyczności popytu na usługi pocztowe przeprowadzonych od 1991 do 2005 roku 

w różnych krajach) otrzymano wartość korzyści pośredniej z tytułu VAT dla roku 2009 

i  2011 odpowiednio: 152 393 tys. zł, 196 891 tys. zł, a dla prognozy roku 2013 r. 

odpowiednio 154 073 tys. zł. 

Łączna wartość przedstawionych powyżej składowych korzyści pośrednich, szacowana 

wg UKE, kształtuje się w latach 2009, 2011 oraz 2013 odpowiednio na poziomie: 

– dla roku 2009 – 210 685 tys. zł (wg Poczty Polskiej S.A. jest to wartość 76 172 tys. zł), 

– dla roku 2011 – 257 424 tys. zł (wg Poczty Polskiej S.A. 121 773 tys. zł), 

– dla roku 2013 –  213 767 tys. zł (wg Poczty Polskiej S.A. 84 978 tys. zł);  

2) konsekwencje likwidacji nierentownych placówek pocztowych dla przychodów Poczty 

Polskiej S.A. 

Przyjęto, że w wyniku likwidacji określonej liczby placówek pocztowych nastąpi spadek 

przychodów Poczty Polskiej S.A., ponieważ część klientów Poczty Polskiej będzie miała 

utrudniony dostęp do usług pocztowych i w konsekwencji może zostać przejęta przez 

podmioty konkurencyjne, bądź zrezygnuje całkowicie z usług pocztowych. W związku  z tym 

konieczne było oszacowanie skali spadku przychodów. Jako że brak było szczegółowych 

informacji od operatora o lokalizacji placówek nierentownych, co utrudniało oszacowanie 

wielkości populacji, która znajdzie się w sytuacji utrudnionego dostępu do usług, to na 

potrzeby szacunku przyjęto założenie krańcowo najkorzystniejsze dla Poczty Polskiej S.A. 

i oszacowano spadek przychodów na poziomie 5,91%. Szacunek ten obejmuje, oprócz 

przychodów z usług powszechnych, również przychody na wszystkich pozostałych usługach 

oraz z działalności handlowej, ponieważ likwidacja placówki pocztowej pociąga za sobą 

także ich utratę.  

Wyliczenie zostało oparte na wcześniej oszacowanej liczbie 3.296.890 osób, które miałyby 

utrudniony dostęp do usług pocztowych w przypadku likwidacji 1.683 nierentownych 

placówek. Liczba ta stanowi 8,64% populacji kraju. Na tej podstawie oszacowano, w jakim 

stopniu mogą zmienić się przychody Poczty Polskiej S.A. w wyniku utrudnionego dostępu do 

usług pocztowych przez tę grupę klientów.  
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Biorąc pod uwagę dwa skrajne warianty: 

a) pierwszy z nich jest zgodny z podejściem zaprezentowanym przez Copenhagen 

Economics w opracowaniu dotyczącym kosztu netto dla Post Dannmark, które zakłada, że 

każdy 1% populacji, który znajdzie się poza zasięgiem dostępu do usług, powoduje 

liniowy spadek przychodów operatora o maksymalnie 1%. Można więc założyć, że 

maksymalny możliwy spadek przychodów Poczty Polskiej w omawianym scenariuszu 

wynosić może 8,64%, 

b) drugi wariant zakłada pełną substytucję, co oznacza, że usługi świadczone przez 

likwidowane placówki zostaną w całości przeniesione do pozostałych, co w konsekwencji 

nie spowoduje żadnej zmiany przychodów  

na potrzeby szacunku kosztu netto UKE przyjął wariant pośredni, zakładający spadek 

wartości przychodów równy połowie wskaźnika opisanego powyżej, czyli 4,32%. Z tego 

powodu, że zastosowany model bazuje na danych dotyczących usług powszechnych, 

otrzymany wskaźnik został jeszcze skorygowany o stosunek przychodów ogółem do 

przychodów na usługach powszechnych (wynika to z konieczności uwzględnienia spadku 

przychodów na wszystkich rodzajach działalności Poczty Polskiej w przypadku likwidacji 

placówek pocztowych) i otrzymano wspomniany już wskaźnik na poziomie 5,91%. 

Przy takim założeniu szacunek wartości kosztu netto obowiązku świadczenia usługi 

powszechnej dla Poczty Polskiej, będącego sumą obu powyższych składowych, dał dla lat 

2009, 2011 oraz 2013 odpowiednio wartość 209 523 tys. zł, 214 905 tys. zł oraz 

230 595 tys. zł.  

Jednak należy podkreślić, że wartość kosztu netto, a ściślej jego składowej związanej 

z likwidacją nierentownych placówek pocztowych, wykazuje bardzo wysoką wrażliwość na 

spadek przychodów odpowiadający zmniejszeniu się populacji objętej zasięgiem 

świadczonych usług. Jak wspomniano wcześniej, wartości skrajne tego spadku to 0% i 1% 

(innymi słowy wzrost liczby ludności objętej zasięgiem utrudnionego dostępu do usług o 1% 

spowoduje spadek przychodów operatora o współczynnik przyjmujący wartość z przedziału 

od 0% do 1%) i w związku z tym wartość kosztu netto obowiązku świadczenia usługi 

powszechnej dla Poczty Polskiej, będącego sumą obu omawianych składowych, oszacowana 

została dla lat 2009, 2011 oraz 2013 na poziomie od ok. 90 000 tys. zł (jeśli przyjmiemy 

wskaźnik 1%, co wg dokonanych szacunków przekłada się na 11,82% spadku przychodów) 

do ok. 520 000 tys. zł (jeśli przyjmiemy 0%, co oznacza brak zmiany przychodów). 
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Zgodnie z ww. metodologią wyliczeń szacunki poziomu kosztu netto dokonane przez UKE 

pozwalają stwierdzić, że w analizowanych latach 2009 i 2011 koszt netto nie wystąpił. 

Jak już wcześniej wspomniano, prognoza dla kosztu netto na rok 2013 zamyka się kwotą 

16 828 tys. zł. 

W oparciu o wskaźniki CPI określone w „Wytycznych Ministra Finansów dotyczących 

założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek 

samorządu terytorialnego – wersja z 23 grudnia 2011 r.” wyszacowano, że kwota kosztu netto 

w pierwszych 4 latach funkcjonowania przepisu o uzupełniającym finansowaniu kosztu netto 

z budżetu wyniesie odpowiednio: 

2013 r.  – 16 828 tys. zł         

2014 r.  – 17 249 tys. zł 

2015 r.  – 17 680 tys. zł 

2016 r.  – 18 122 tys. zł  

2017 r.  – 18 575 tys. zł. 

Biorąc pod uwagę identyczne tempo wzrostu tej kwoty w kolejnych latach można 

prognozować, iż w okresie 10-letnim, przyjmowanym jako punkt odniesienia przy określaniu 

tzw. reguły wydatkowej dla wydatków budżetowych będących skutkiem projektowanych 

regulacji, nie przekroczy ona poziomu, jaki może być sfinansowany z udziałów operatorów 

w dopłacie. 

Szacuje się, na podstawie danych za 2010 r., że dopłaty operatorów zobowiązanych do 

udziału w dopłacie mającej na celu sfinansowanie kosztu netto, tj. operatorów świadczących 

usługi powszechne i wchodzące w zakres usług powszechnych, którzy osiągnęli co najmniej 

1 mln zł przychodów z tego tytułu w roku obrotowym, dla którego ustalana jest dopłata i przy 

ograniczeniu poziomu dopłaty do 2% tych przychodów, wyniosłyby 89,5 mln zł, z czego 

udział Poczty Polskiej S.A. wynosiłby 85,7 mln zł, tj. ok. 96%. 

Dokonując ekstrapolacji tej wielkości dla kolejnych lat przy uwzględnieniu ww. Wytycznych 

Ministra Finansów otrzymano następujące kwoty: 

dla roku  2011  –    89,5 mln zł 

               2012  –    92,0 mln zł 

2013  –    94,3 mln zł 

2014  –    96,7 mln zł 
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2015  –   99,1 mln zł 

2016  –   101,6 mln zł 

2017  –   104,1 mln zł. 

Trzeba zaznaczyć, że powyższy szacunek należy traktować orientacyjnie, ponieważ 

w  obecnym stanie prawnym nie ma kategorii usług wchodzących w zakres usług 

powszechnych i w związku z tym trudno jednoznacznie wyodrębnić grupę operatorów 

niepublicznych, która ewentualnie kwalifikowałaby się do wpłat na fundusz. Inny problem to 

brak precyzyjnych danych o usługach paczkowych świadczonych przez operatorów 

niepublicznych z uwagi na definicję „paczki pocztowej” w obecnym Prawie pocztowym. 

Operatorzy niepubliczni uważają, że jest to usługa wyłącznie Poczty Polskiej S.A. i własne 

usługi tego rodzaju często kwalifikują jako przewozowe, a tym samym nie wykazują ich 

w sprawozdaniach z działalności pocztowej. Tym samym dane, na podstawie których 

sporządzono niniejszy szacunek, mogą być niepełne. 

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania dokonanych wyliczeń, w ramach przyjętego 

modelu można stwierdzić, że koszt netto znajdzie pokrycie w udziałach operatorów 

w dopłacie i nie wystąpi potrzeba uruchamiania środków budżetowych. 

W sferze wpływów budżetu państwa należy wskazać na kary przewidziane w projektowanej 

ustawie. Poziom ewentualnych wpływów z tego tytułu jest trudny do oszacowania, gdyż 

uzależniony jest od skali naruszeń przepisów ustawy.  

2) Wpływ regulacji na budżety jednostek samorządu terytorialnego 

Projektowana regulacja nie wpłynie na zwiększenie wydatków budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego. 

Jeśli chodzi o wpływy, to podobnie jak to ma miejsce obecnie, utrzymany zostanie obowiązek 

wnoszenia opłat za wpis do rejestru operatorów pocztowych (zgodnie z ustawą z dnia 

16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm. – jest to 

kwota 412 zł od jednego wpisu). Łączna kwota dochodów gmin z tego tytułu w skali roku jest 

trudna do oszacowania, gdyż zależy od zainteresowania przedsiębiorców podejmowaniem 

działalności pocztowej. 
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2. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Skutki związane z wprowadzeniem regulacji niniejszej ustawy liberalizującej rynek usług 

pocztowych mogą spowodować zmniejszenie zatrudnienia u obecnego operatora publicznego 

Poczta Polska S.A., w związku ze zniesieniem obszaru usług dla niego zastrzeżonych, a co za 

tym idzie utratą części rynku pocztowego, zwłaszcza na atrakcyjniejszych z punktu widzenia 

ekonomicznego obszarach (duże aglomeracje miejskie) lub w bardziej dochodowych 

segmentach (nadawcy masowi). Zmniejszenie to zależy od tempa i skali utraty udziałów 

w rynku. Należy także uwzględnić restrukturyzację zatrudnienia, które to działanie może być 

podejmowane przez władze spółki w pierwszej kolejności w celu zmniejszenia kosztów 

związanych z obowiązkiem świadczenia usług powszechnych. Proces restrukturyzacji w tym 

zakresie Spółka podjęła wyprzedzająco, przygotowując się do nowej sytuacji rynkowej, m.in. 

przygotowała i już realizuje program tzw. dobrowolnych odejść, z którego może skorzystać 

2,3 tys. osób. 

Trudno ocenić w chwili obecnej zmiany w zatrudnieniu Poczty Polskiej S.A., jakie będą 

następstwem liberalizacji rynku pocztowego, tym bardziej że nakładać się one będą na 

zmiany wynikające z wprowadzania nowych technologii świadczenia usług pocztowych, 

a także ze spadku popytu na tradycyjne usługi pocztowe w związku z upowszechnianiem 

nowych, elektronicznych form komunikowania się. Dodatkowym czynnikiem mającym 

wpływ na poziom zatrudnienia w Poczcie Polskiej S.A. będzie obecnie realizowana strategia 

rozwoju Spółki w kierunku zbudowania grupy „pocztowo-finansowo-logistycznej”.  

Obserwując tendencję, jaka zarysowała się po otwarciu rynku pocztowego w krajach, które 

dokonały tego kilka lat wcześniej, należy podkreślić spadek zatrudnienia u operatora 

narodowego. Przykładowo w Wlk. Brytanii zatrudnienie w Royal Mail w 2005 r. na poziomie 

212 tys. osób spadło do 198 tys. osób na koniec 2008 r. (ok. 7%). W Szwecji od 1993 r. liczba 

pracowników w Posten AB spadła do 2006 r. o 16 tys. osób (o ok. 33,5%), przy czym skala 

redukcji związana była nie tylko z otwarciem rynku, lecz także z wprowadzeniem nowych 

technologii świadczenia usług pocztowych.  

Generalnie, biorąc pod uwagę ww. przykłady, należy stwierdzić, że tendencji spadku 

zatrudnienia u operatora narodowego towarzyszy wzrost zatrudnienia u operatorów 

alternatywnych, jednakże liczba nowo tworzonych miejsc pracy w sektorze pocztowym nie 

równoważy liczby zlikwidowanych miejsc pracy u operatora narodowego. 
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3. Podmioty, na które oddziałuje regulacja 

a) korzystający z usług pocztowych: obywatele, podmioty gospodarcze, organy administracji 

państwowej, instytucje, organizacje itp., 

b) operatorzy pocztowi, w szczególności Poczta Polska S.A. aktualnie realizująca zadania 

operatora publicznego, 

c) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej jako organ regulacyjny rynku pocztowego, 

d) właściciele lub współwłaściciele nieruchomości gruntowych, na których znajduje się 

budynek mieszkalny oraz budynków mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość 

w zakresie obowiązku instalowania oddawczych skrzynek pocztowych: 

– w tym zakresie obciążenie finansowe szacuje się na kwotę 30 – 50 zł w przypadku 

kosztów instalacji jednej skrzynki oddawczej (także skrzynki pojedynczej w ramach 

zestawu skrzynek  w budynkach wielorodzinnych), 

– administracyjna kara pieniężna nakładana przez Prezesa UKE na zobowiązany 

podmiot za niewywiązanie się z obowiązku instalacji odpowiedniej oddawczej 

skrzynki pocztowej będzie się wahać w zależności od skali naruszenia obowiązku od 

50 zł do 10 000 zł,  

e) jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych w zakresie nieodpłatnego 

umożliwienia operatorowi wyznaczonemu instalacji, eksploatacji i konserwacji nadawczych 

skrzynek pocztowych oraz automatów do pocztowej obsługi klientów na zajmowanych 

i administrowanych przez siebie nieruchomościach, 

f) podmioty wykonujące publiczną regularną komunikację lądową, lotniczą, morską lub 

śródlądową w zakresie obowiązku odpłatnego przewożenia przesyłek pocztowych będących  

przedmiotem powszechnej usługi pocztowej, 

g) podmioty zarządzające stacją kolejową, lotniskiem cywilnym lub portem morskim albo 

śródlądowym w zakresie obowiązku zapewnienia operatorowi świadczącemu powszechne 

usługi pocztowe dostępu do niezbędnych pomieszczeń i urządzeń umożliwiających załadunek 

i wyładunek przesyłek pocztowych. 

Nie przewiduje się dodatkowych obciążeń finansowych dla jednostek wymienionych w lit.  e 

– g, gdyż obowiązki te realizują już obecnie. Podobnie obowiązek instalacji pocztowych 

skrzynek oddawczych i koszty z tym związane (lit. d tiret drugie) obowiązuje na gruncie 

uchylanej ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe.   
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4. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorstw 

Wejście w życie projektowanej regulacji będzie miało pozytywny wpływ na konkurencyjność 

rynku pocztowego.  

Pełne otwarcie rynku usług pocztowych, poprzez zniesienie dotychczasowych praw 

wyłącznych operatora publicznego do świadczenia usług pocztowych zastrzeżonych, 

wprowadzi zasady rzeczywistej konkurencji w tym obszarze. W związku z tym należy się 

spodziewać zwiększenia liczby operatorów pocztowych zainteresowanych świadczeniem 

usług dotychczas zastrzeżonych dla operatora publicznego.  

Ponadto nowa definicja usługi pocztowej (usługą pocztową będą wykonywane łącznie lub 

rozdzielnie czynności przyjęcia, sortowania i doręczania), co umożliwi podjęcie działalności 

pocztowej przez większą niż dotychczas liczbę przedsiębiorców, pod warunkiem zawarcia 

przez nich odpowiednich umów o współpracę z innymi operatorami pocztowymi. Ten 

kierunek rozwoju rynku należy traktować jako potencjalny, gdyż dopiero praktyka  pozwoli 

na zweryfikowanie wpływu wprowadzonych regulacji dla struktury podmiotowej rynku 

pocztowego.  

Zwiększą się obowiązki o charakterze administracyjnym operatorów pocztowych 

świadczących usługi wchodzące w zakres usług powszechnych w związku z przyjętym 

mechanizmem udziału tych operatorów w  finansowaniu kosztu netto obowiązku świadczenia 

usług powszechnych. Dotyczy to prowadzenia rozdzielnej rachunkowości umożliwiającej 

wyodrębnienie przychodów z usług wchodzących w zakres usług powszechnych, pozostałych 

usług pocztowych i  pozostałej działalności gospodarczej operatora. 

Operator wyznaczony (w ciągu pierwszych 3 lat funkcjonowania niniejszej ustawy będzie 

nim Poczta Polska S.A.) będzie obciążony szeregiem obowiązków administracyjnych 

wynikających z powierzonego mu zadania świadczenia usług powszechnych. Generalnie 

ulegają one zwiększeniu w stosunku do wynikających z  uchylanej ustawy z dnia 12 czerwca 

2003 r. – Prawo pocztowe w związku z koniecznością wdrożenia dyrektywy 2008/6/WE. 

W szczególności dotyczy to prowadzenia rachunkowości regulacyjnej oraz kalkulowania 

kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych.  

Uproszczeniu ulegnie procedura uzyskiwania uprawnień do prowadzenia działalności 

pocztowej dzięki rezygnacji z obowiązku uzyskiwania zezwoleń w zakresie określonym 
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w art. 6 ust. 1 uchylanej ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe na rzecz 

obowiązku uzyskania wpisu do rejestru operatorów pocztowych. Z obowiązku uzyskania 

wpisu do rejestru będą zwolnieni, podobnie jak to ma miejsce obecnie, przedsiębiorcy 

wykonujący działalność pocztową związaną z drukami bezadresowymi oraz agenci pocztowi. 

Istotnym novum ustawy, wprowadzonym w związku z nową definicją usługi pocztowej, jest 

zwolnienie przedsiębiorców wykonujących działalność pocztową w imieniu operatora 

pocztowego na podstawie umowy o współpracy tzw. podwykonawcy z obowiązku uzyskania 

wpisu do rejestru operatorów pocztowych. 

Poczta Polska S.A.: 

W związku z liberalizacją rynku pocztowego przewidywany jest spadek udziału Poczty 

Polskiej S.A. w rynku usług pocztowych. Spadek przychodów z tego tytułu może nie być 

w pełni zrównoważony podejmowanymi przez przedsiębiorcę, także już obecnie, działaniami 

restrukturyzacyjnymi i prowadzeniem prorynkowej polityki handlowej. Skutkować to może 

spadkiem zatrudnienia w Spółce, o czym wspomniano wyżej. 

Proponowane regulacje będą także miały wpływ na funkcjonowanie Spółki poprzez 

dodatkowe obciążenia finansowe, co wpłynie na jej kondycję ekonomiczną. 

W szczególności dotyczy to: 

1) obowiązku finansowania kosztu netto w ramach udziału operatora wyznaczonego 

w dopłacie,  

2) rozszerzenia odpowiedzialności operatora wyznaczonego o odszkodowania za 

niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie usług powszechnych z powodu winy umyślnej 

i rażącego niedbalstwa oraz zobligowanie Poczty Polskiej S.A. do wypłaty odszkodowań 

dla klientów za opóźnione doręczanie rejestrowanych przesyłek listowych priorytetowych. 

Ponadto wprowadzona zostanie odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania usługi 

doręczenia przesyłek nadawanych w trybie kpk, kpc oraz pism nadawanych w trybie kpa 

i ustawy – Ordynacja podatkowa w przypadkach nieprawidłowego wypełnienia druku 

„potwierdzenie odbioru” i przesyłki zwróconej niezgodnie z terminem lub z uwagi na 

nieprawidłowo wskazany powód (art. 93 niniejszej ustawy). Odpowiedzialność operatora 

pocztowego (a więc także wyznaczonego) w odniesieniu do przesyłek nadawanych w trybie 

kpk, kpc oraz pism nadawanych w trybie kpa i ustawy – Ordynacja podatkowa 

w przypadkach nieprawidłowego wypełnienia druku „potwierdzenie odbioru” i przesyłki 
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zwróconej niezgodnie z terminem lub z uwagi na nieprawidłowo wskazany powód, szacuje 

się na kwotę 500 tys. zł w skali roku. 

Szacunki liczbowe oparte na badaniach terminowości przesyłek przeprowadzonych przez 

UKE we wrześniu 2008 r. pozwalają określić w przybliżeniu skutki finansowe dla Poczty 

Polskiej S.A. z tytułu wprowadzenia proponowanych odszkodowań na kwotę około 3 mln zł 

w skali roku. 

Należy jednak podkreślić, że proponowane w projektowanej ustawie regulacje będą 

oddziaływały na poprawę jakości działania tego operatora, co powinno korzystnie wpłynąć na 

jego wizerunek w oczach konsumentów.  

3) wprowadzenia kary, jaka może być nałożona na operatora wyznaczonego (w pierwszym 

okresie Poczta Polska S.A.) za niedotrzymanie wskaźników jakościowych. Prezes UKE 

może odstąpić od wymierzenia tej kary w określonych ustawą okolicznościach (art. 126 

ust. 3). Przepis ten złagodzony został w okresie przejściowym, tj. dla 3 pierwszych lat 

funkcjonowania ustawy poprzez określenie dla Poczty Polskiej S.A. warunku 

niepogorszenia w tym okresie wskaźników czasu przebiegu przesyłek w stosunku do 

uzyskanych w 2012 r. (art. 166). 

Pozostali operatorzy: 

Operatorzy świadczący usługi pocztowe wchodzące w zakres usług powszechnych będą 

obowiązani do współfinansowania kosztu netto, proporcjonalnie do udziału w rynku  (nie 

więcej niż 2% przychodów z tego tytułu), co stanowić będzie dodatkowe obciążenie 

finansowe prowadzenia działalności pocztowej przez przedsiębiorców objętych tym 

obowiązkiem. 

 

Przedsiębiorca ubiegający się o wpis do rejestru operatorów pocztowych będzie ponosił 

koszty związane z uzyskaniem wpisu – aktualnie jest to kwota 412 zł (zgodnie z ustawą 

z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).  

Koszty działalności operatorów pocztowych zwiększa się w związku z wprowadzeniem 

odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania usługi doręczenia przesyłek 

nadawanych w trybie kpk, kpc oraz pism nadawanych w trybie kpa i ustawy – Ordynacja 

podatkowa w przypadkach nieprawidłowego wypełnienia druku „potwierdzenie odbioru” 

i przesyłki zwróconej niezgodnie z terminem lub z uwagi na nieprawidłowo wskazany powód 

(art. 93 niniejszej ustawy).  
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Proponowane uszczegółowienie i uporządkowanie przepisów związanych z obowiązkami 

operatorów na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa nie pociągnie za sobą zwiększenia 

kosztów działalności operatorów z tego tytułu.  

 

5. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na sytuację i rozwój regionalny.  

 

6. Zakres przeprowadzonych konsultacji społecznych 

Niniejsza ustawa była konsultowana społecznie na etapie założeń do projektu ustawy. 

Zgodnie z przyjętym trybem prac legislacyjnych (uchwała Rady Ministrów nr 49 z dnia 

19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów – M. P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.). 

Tryb ten nie przewiduje powtórnych konsultacji społecznych nad projektem ustawy.  

Założenia do projektu ustawy – Prawo pocztowe zawierające propozycje finansowania kosztu 

netto zarówno z dopłat operatorów zobowiązanych do takiej dopłaty, jak i uzupełniająco 

z budżetu państwa, zostały wysłane w ramach konsultacji do następujących podmiotów 

i organizacji oraz pracodawców zainteresowanych funkcjonowaniem rynku pocztowego: 

Organizacje związkowe i inne: 

I. Reprezentatywne organizacje związków zawodowych i organizacje pracodawców: 

1. Sekretariat Łączności NSZZ „Solidarność”, 

2. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,  

3. Forum Związków Zawodowych, 

4. Konfederacja Pracodawców Polskich,  

5. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan,  

6.  Związek Rzemiosła Polskiego,  

7.  Business Centre Club. 

II. Ogólnopolskie organizacje związkowe działające w Poczcie Polskiej S.A.: 

(reprezentatywne) 

1. Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej, 
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2. Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej.  

III. Inne organizacje: 

1. Unia Metropolii Polskich, 

2. Unia Miasteczek Polskich, 

3. Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, 

4. Związek Miast Polskich, 

5. Związek Powiatów Polskich, 

6. Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, 

7. Związek Pracodawców Mediów Publicznych,  

8. Krajowa Rada Rzeczników Konsumentów,  

9. Rada Działalności Pożytku Publicznego,  

10. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, 

11. Federacja Konsumentów,  

12. Forum Przewoźników Ekspresowych,  

13. Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego.  

IV.  Operatorzy pocztowi:  

1. Poczta Polska S.A.,  

2. Siódemka,  

3. DHL Express (Poland) Sp. z o.o., 

4. DPD (Masterlink), 

5. TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o., 

6. UPS – Polska Sp. z o.o., 

7. General Logistic Systems Poland Sp. z o.o. (Szybka Paczka), 

8. Opek, 

9. InPost Sp. z o.o.  

6. 1. Wyniki  przeprowadzonych konsultacji: 

Konsultacjom poddana była wersja projektu założeń uwzględniająca finansowanie kosztu 

netto obowiązku świadczenia usług powszechnych z dwóch źródeł: 
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− wpłaty operatorów pocztowych świadczących usługi wchodzące w zakres usług 

powszechnych (fundusz kompensacyjny tworzony ex post, tj. po ustaleniu przez 

Prezesa UKE potrzeby uruchomienia takich wpłat), 

− budżet państwa w formie dotacji podmiotowej dla operatora wyznaczonego. 

Z tego też względu zgłoszone uwagi, w części dotyczącej finansowania kosztu netto, dotyczą 

tego modelu. 

I. Uwagi zgłoszone przez reprezentatywne organizacje związkowe i organizacje 

pracodawców: 

Forum Związków Zawodowych. Część uwag miała charakter ogólny oraz 

legislacyjno-redakcyjny. Z uwag merytorycznych za najistotniejsze należy wskazać: problem 

funduszu kompensacyjnego, do którego składki mieliby wnosić „operatorzy zewnętrzni” 

świadczący usługi, które mogą być przez użytkowników uznawane za zamienne w stosunku 

do usług powszechnych. Uwaga nie została uwzględniona, zgodnie z regulacją pkt 27 

preambuły dyrektywy 2008/6/WE pozostawiającej państwu członkowskiemu możliwość 

określenia, jakie usługi pocztowe uważa za postrzegane przez klientów jako wymienne do 

usług powszechnych, przy uwzględnieniu ich przeznaczenia, cen oraz charakterystyki, w tym 

wartości dodanej oraz faktu, iż usługi te nie muszą koniecznie obejmować wszystkich cech 

usługi powszechnej, takich jak codzienne doręczanie lub zasięg ogólnokrajowy. 

W kwestii możliwości objęcia operatorów świadczących usługi kurierskie 

obowiązkiem współfinansowania  kosztów netto usług powszechnych Komisja Europejska 

wypowiada się negatywnie. Niezależnie od powyższego zwrócono się w tej sprawie o opinię 

do UKIE (obecnie MSZ) w celu zapewnienia zgodności projektowanego rozwiązania 

z prawem unijnym i uniknięcia ewentualnego wszczęcia postępowania przeciwko Polsce 

w trybie art. 258 TFUE (dawny art. 226 TWE) z tytułu wprowadzenia przepisów. Stanowisko 

Ministerstwa Infrastruktury w tej sprawie jest spójne ze stanowiskiem Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych, zgodnie z którym nie ma podstaw do zaliczenia wszystkich usług kurierskich 

do podobnych do powszechnych. Ze względu na trudność ustalenia granicy podobieństwa, 

w tym poziomu ceny, jaką klient jest w stanie zapłacić za usługę z wartością dodaną zamiast 

skorzystać z usługi powszechnej utrzymano dotychczasową koncepcję wyłączenia operatorów 

w zakresie świadczenia usług kurierskich z obowiązku współfinansowania kosztu netto. 

Do istotnych uwag należy zaliczyć uwagę na brak podstawy do wnoszenia składki do 

funduszu kompensacyjnego przed stwierdzeniem przez UKE samego istnienia kosztu netto 
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i jego ewentualnej wysokości. Dyrektywa 2008/6/WE w punkcie 29 preambuły mówi 

wyraźnie, że organ regulacyjny powinien nadzorować tzw. wyliczenie kosztów netto, czyli na 

etapie opracowywania założeń do ich wyliczenia. Z tego wynika, że nie można weryfikować 

kosztów po ich przedstawieniu przez operatora wyznaczonego, jeśli są obliczone na 

podstawie ustalanych wcześniej z regulatorem zasad. Uwaga również nie została 

uwzględniona, gdyż w zaproponowanym w projekcie założeń trybie wnoszenia opłat przez 

operatorów tytułem współfinansowania kosztu netto przewidziano ich wnoszenie dopiero po 

stwierdzeniu kosztu netto i ustaleniu jego wysokości w danym roku obrachunkowym, a także 

weryfikacji przez Prezesa UKE prawidłowości wyliczenia. Nie ma zatem mowy o wnoszeniu 

składki do funduszu kompensacyjnego przed stwierdzeniem jego wystąpienia, toteż uwaga 

FZZ w tym zakresie jest niezasadna. 

Wskazano także problem sposobu wyliczenia kosztów netto zakładanych przez Pocztę 

Polską związanych z wypełnieniem obowiązku świadczenia usług powszechnych (kwota 

szacowana na 656 mln zł w skali roku). Przede wszystkim, czy założona kwota przez Pocztę 

Polską uwzględnia obecną sytuację operatora, biorąc pod uwagę spadający wolumen usług 

pocztowych i prezentowane przez zarząd Poczty Polskiej odejście od sprzedaży towarów 

pozapocztowych, przy jednoczesnym utrzymaniu obecnego poziomu jakościowego 

świadczenia usług. Uwaga ta spowodowała, iż po wyjaśnieniach Poczty Polskiej S.A. zostało 

doprecyzowane, iż kwota kosztu netto w wysokości 656 mln zł nie jest kwotą maksymalną 

związaną z utratą całego udziału w rynku usług powszechnych, lecz dotyczy spadku tego 

udziału o 18% (wolumen usług). Trudno w chwili obecnej ocenić trafność tej prognozy, stąd 

rzeczywista wysokość kosztu netto może być odpowiednio wyższa lub niższa. Jak wykazały 

doświadczenia innych krajów, poczty narodowe pomimo kilku lub kilkunastoprocentowej 

utraty rynku, utrzymały swoją dominującą pozycję na rynku usług powszechnych. Przyjęty 

model uwzględnia tzw. punkt wyjściowy, tj. sytuację operatora w momencie likwidacji 

obszaru zastrzeżonego oraz perspektywę działania w warunkach bez obowiązku świadczenia 

usług powszechnych przy przewidywanej utracie udziałów w rynku. 

Kolejna ze zgłoszonych uwag merytorycznych dotyczyła art. 22, w odniesieniu do 

którego wskazano, iż zapis tego artykułu nie gwarantuje sprawnego mechanizmu 

egzekwowania należności przez operatora wyznaczonego za zwroty przesyłek, gdyż nie jest 

jasne, jak rozwiązana byłaby kwestia postępowania ze zwrotami przesyłek nadanych przez 

operatorów nieobjętych wpisem do rejestru. Nakłada się na operatora wyznaczonego wymóg 

weryfikowania, czy operator, którego przesyłki trafiły do skrzynki, jest wpisany do rejestru 
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i na jakich zasadach prowadzi działalność. Operator wyznaczony powinien mieć gwarancję, 

a nie tylko możliwość pobrania opłaty za zwroty. Uwaga nie mogła być uwzględniona. 

Zgodnie z projektem założeń, działalność pocztowa będzie podejmowana na podstawie wpisu 

do rejestru operatorów pocztowych. Z obowiązku uzyskania wpisu do rejestru wyłączeni będą 

tylko przedsiębiorcy świadczący usługi  w zakresie druków bezadresowych oraz podobnie jak 

to ma miejsce obecnie agenci pocztowi. Należy mieć na uwadze, że problem postępowania ze 

zwrotami dotyczy wyłącznie przesyłek, a druki bezadresowe przesyłkami nie są i nie 

podlegają szczególnej ochronie. W przypadku gdy zwrot dotyczyć będzie przesyłki nadanej 

za pośrednictwem nieuprawnionego operatora, a więc takiego, który także nie podpisał 

umowy z operatorem wyznaczonym w sprawie zwrotów, konieczne będzie zastosowanie 

procedury przewidzianej dla przesyłek niedoręczalnych. Niezbędne będzie także 

zawiadomienie Prezesa UKE o naruszeniu przepisów ustawy w zakresie świadczenia usług 

bez wymaganych uprawnień.  

 Istotny jest tutaj także obowiązek prawidłowego oznaczenia przesyłki. Ponadto 

obsługa zwrotów przesyłek odbywać się będzie na warunkach określonych w umowie 

o warunkach dostępu, na zasadzie odpłatności. W przypadku gdy usługa pocztowa miałaby 

być wykonywana w całości lub w części na obszarze nieobjętym wpisem do rejestru, przyjętą 

przesyłkę pocztową za pośrednictwem własnej skrzynki nadawczej zwraca się nadawcy na 

jego koszt. 

Ponadto zakwestionowano nierówne traktowanie operatorów pocztowych ze względu 

na egzekwowanie jakości usług (zgodnie z założeniami, podobnie jak to ma miejsce pod 

rządami obowiązującej ustawy – Prawo pocztowe, wymogi jakościowe dotyczą usług 

powszechnych). Uwaga nie została uwzględniona, gdyż nie można mówić o równości 

traktowania operatorów pocztowych, gdyż ich sytuacja z punktu widzenia rozwiązań 

ustawowych jest z założenia różna. Obowiązek świadczenia usługi powszechnej przez 

operatora wyznaczonego wiąże się z warunkiem zapewnienia określonej w planowanym do 

wydania rozporządzeniu jakości (obecnie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług  pocztowych –

Dz. U. Nr 5, poz. 34, z późn. zm.). Ustawowa gwarancja zwrotu kosztu netto obowiązku 

świadczenia usługi powszechnej uwarunkowana jest realizacją tego obowiązku, 

tj. świadczeniem zdefiniowanego przez państwo pakietu usług pocztowych, o określonej 

jakości i dostępności.  
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Większość uwag nie wymagała uwzględnienia, ponieważ odnosiły się one do kwestii 

ogólnych lub dotyczyły wątpliwości interpretacyjnych odnoszących się do poszczególnych 

zapisów, przy wyjaśnianiu których oparto się przede wszystkim na dokładniejszym opisie 

rozwiązań zawartych w projekcie założeń.   

 

Spośród ogólnopolskich organizacji związkowych działających w Poczcie Polskiej 

S.A. uwagi zostały zgłoszone przez Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej oraz 

Organizację Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej. 

 Zgłoszone przez Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej uwagi odnosiły 

się do kwestii ogólnych i polegały na wyrażeniu pełnego poparcia dla spostrzeżeń i uwag 

zgłoszonych przez Pocztę Polską S.A. do konsultowanego projektu założeń do projektu 

ustawy – Prawo pocztowe. Zgłoszono także ogólny postulat, dotyczący przyszłej ustawy  

– Prawo pocztowe, by zawarte w niej rozwiązania systemowe dały szansę normalnego 

funkcjonowania spółki na uwolnionym rynku pocztowym. 

Natomiast Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty 

Polskiej zgłosiła uwagi o dwojakim charakterze. Część uwag odnosiła się do trybu prac nad 

projektem założeń i niedostatecznego jego konsultowania ze związkami zawodowymi 

w ramach konsultacji środowiskowych. W odpowiedzi wskazano, iż przedmiotowy projekt 

został przedłożony do zaopiniowania przez związki zawodowe, jak i innych partnerów 

społecznych, zgodnie z obowiązującą procedurą i na równorzędnych zasadach. 

Poinformowano także, iż przedłożony projekt jest efektem wspólnych prac Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej oraz Ministerstwa Infrastruktury.  

W kwestii uwag o charakterze merytorycznym zgłoszono negatywną opinię co do 

wyłączenia usług kurierskich z zakresu usług zamiennych z usługą powszechną. 

W odpowiedzi wskazano, iż powyższe rozwiązanie wynika ze zdecydowanie odmiennej 

charakterystyki usług kurierskich, która decyduje o niedopuszczalności uznania ich za 

zamienne z usługą powszechną. W przedstawionej argumentacji powołano się również na 

podobne stanowisko w tej sprawie wyrażone przez Komisję Europejską. 

Kolejna uwaga odnosiła się do rezygnacji z systemu zezwoleń uprawniających do 

prowadzenia działalności pocztowej w zakresie usług należących do powszechnych. 

W odpowiedzi wyjaśniono, iż przyjęte w projekcie założeń rozwiązanie reglamentacji 

działalności pocztowej poprzez wpis do rejestru jest zgodne z postanowieniami dyrektywy 

pocztowej i stanowi adekwatny instrument regulacji rynku usług pocztowych. 
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Następna uwaga dotyczyła możliwości pokrycia z budżetu państwa straty związanej 

z obowiązkiem świadczenia usługi powszechnej. W nawiązaniu do ww. rozwiązania 

zarzucono, iż na projektowanych zmianach zyskają firmy prywatne, a straci spółka Skarbu 

Państwa lub budżet. W odpowiedzi wskazano, iż rozwiązania przedstawione w projekcie 

założeń stanowią odzwierciedlenie przepisów dyrektywy pocztowej i jako główne źródło 

finansowania obowiązku świadczenia usługi powszechnej ustanawiają fundusz 

kompensacyjny, a budżet państwa w części, w której fundusz nie pokryje powstałych kosztów 

netto.      

II. Inne organizacje  

Spośród organizacji, do których wysłano założenia, uwagi zgłosiły jedynie Krajowa Rada 

Rzeczników Konsumentów oraz Forum Przewoźników Ekspresowych.  

Krajowa Rada Rzeczników Konsumentów zgłosiła uwagę dotyczącą definicji usługi 

kurierskiej – czy dana usługa będzie podlegać regulacji Prawa pocztowego, czy też Prawa 

przewozowego. Zgodnie z założeniami usługi kurierskie zdefiniowano jako rodzaj usług 

pocztowych i przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą spełniającą te kryteria 

będzie podlegał regulacjom Prawa pocztowego. Zgłoszono także uwagę dotyczącą zasadności 

odmiennego zakresu odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy w przypadku operatorów alternatywnych oraz operatora wyznaczonego. 

W założeniach proponuje się utrzymanie odrębnej odpowiedzialności w przypadku usług 

powszechnych (usługi masowe, tanie) i pozostałych usług pocztowych, uznając za zasadne 

uproszczenie dochodzenia roszczeń, pozostawiając odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.  

Forum Przewoźników Ekspresowych wnosiło o uzupełnienie definicji usługi 

pocztowej o takie elementy, jak „zarobkowo we własnym imieniu i na własny rachunek”. 

Uwaga nie została uwzględniona, gdyż brzmienie definicji usługi pocztowej zaproponowanej 

w założeniach jest zgodne z dyrektywą 2008/6/WE, która przewiduje potraktowanie 

dotychczasowych etapów świadczenia usługi pocztowej jako odrębnych usług pocztowych. 

W związku z powyższym na rynku pocztowym będą działać operatorzy wykonujący 

wszystkie usługi związane z przesyłką od momentu jej nadania do doręczenia oraz operatorzy 

świadczący np. tylko usługę przyjmowania bądź doręczania, a jej wykonanie będzie 

wymagało zawarcia umowy o współpracy z innymi operatorami.  

Kolejna uwaga dotyczyła doprecyzowania art. 2 ust. 2 pkt. 2 obecnej ustawy poprzez 

dodanie osobnego punktu w brzmieniu: „nie stanowi odrębnej usługi pocztowej 

przemieszczanie i doręczanie dokumentów dotyczących rzeczy przemieszczanych 
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i doręczanych na podstawie niniejszej ustawy”. Zaproponowane wyłączenie z usług 

pocztowych nie zostało uwzględnione, gdyż dotychczasowe przepisy w zakresie dokumentów 

przemieszczanych i doręczanych wraz z towarem nie budziło zastrzeżeń uczestników rynku 

pocztowego. Nie uwzględniono również uwagi dotyczącej usunięcia z listy załączników do 

wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców pocztowych regulaminu oraz cennika, gdyż 

wymóg sporządzenia i przedłożenia cennika oraz regulaminu jest istotny ze względu na: 

–  zakwalifikowanie przez Prezesa UKE usługi do usług wchodzących w zakres usług 

powszechnych lub kurierskich, co jest istotne z punktu widzenia wnoszenia składek do 

funduszu kompensacyjnego, 

– konieczną weryfikację realizacji obowiązku operatora w zakresie zapewnienia 

pełnej i dostępnej dla klienta informacji o świadczonych usługach.   

Propozycja, aby zasady określone w tym rozporządzeniu były zbliżone do unormowań 

zawartych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. 

w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego wydanym na 

podstawie art. 79 ustawy – Prawo przewozowe, nie mogła być uwzględniona, gdyż 

projektodawca bazował na przepisach normy PN-EN 14012 „Usługi pocztowe. Jakość usług. 

Badanie procedur reklamacyjnych i odszkodowawczych”. 

Uwaga odnosząca się do propozycji dodania przepisów dostosowujących, w art. 35 

ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe ust. 1a w brzmieniu: „1a. Przesyłki 

towarowej nie stanowi przesyłka pocztowa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia …  

– Prawo pocztowe (Dz. U. ….)”, co skutkowałoby rezygnacją ze zmiany w art. 35 ustawy  

– Prawo przewozowe, bądź też dokonać zmiany proponowanego ust. 1a w tym artykule 

w taki sposób, aby nie było wątpliwości, iż przesyłki towarowej nie stanowi wyłącznie 

przesyłka pocztowa będąca przedmiotem usługi pocztowej w rozumieniu przepisów ustawy  

– Prawo pocztowe, została częściowo uwzględniona w zmodyfikowanym brzmieniu. 

III.  Operatorzy pocztowi:  

Spośród operatorów pocztowych uwagi zgłosili: DHL Express (Poland) Sp. z o. o., 

DPD (Masterlink), UPS – Polska Sp. z o.o., Poczta Polska S. A. 

DHL Express (Poland) Sp. z o. o. 

Zgłoszono uwagę dotyczącą definicji usługi pocztowej w aspekcie praktyki 

świadczenia przez firmy przewozowe i kurierskie usług przez podwykonawców, działających  

w ich  imieniu i na ich zlecenie. Uwaga nie została uwzględniona ze względu na to, iż nowa 
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definicja usługi pocztowej stanowi konieczną transpozycję do polskiego prawa przepisu 

dyrektywy 2008/6/WE, zgodnie z którym samodzielną usługą pocztową będzie każdy 

dotychczasowy etap usługi pocztowej, tj. przyjmowanie, sortowanie i doręczanie przesyłek. 

Operatorem nie będzie natomiast ten przedsiębiorca, który zajmuje się jedynie 

przemieszczaniem (transportem) przesyłek zgodnie z recitalem 17 dyrektywy. 

Kolejna uwaga dotyczyła zapisu, że „nie stanowi usługi pocztowej wyłączne 

przemieszczenie przesyłek pocztowych oraz przewóz innych rzeczy realizowany na 

podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, 

poz. 601, z późn. zm.), a także świadczenie usług spedycji w rozumieniu przepisów Kodeksu 

cywilnego”, zwłaszcza sformułowania „innych rzeczy”. W odpowiedzi na uwagę wyjaśniono, 

iż w odniesieniu do sformułowania „innych rzeczy” należy wskazać, iż zapis ten dotyczy 

także przewozu rzeczy innych niż przesyłka pocztowa. Uwagę uwzględniono, częściowo 

modyfikując przepis, tak aby nie odwoływać się do konkretnych ustaw czy konwencji 

regulujących różne rodzaje przewozu, transportu, lecz zastosować odwołanie ogólne do 

przepisów odrębnych (analogicznie do obecnego art. 2 ust. 2 ustawy – Prawo pocztowe).   

Następna uwaga dotyczyła uzupełnienia definicji przesyłki kurierskiej w części 

dotyczącej nadawcy, poprzez dodanie „lub osoby przez niego upoważnionej”. Uwaga 

nieuwzględniona, gdyż obowiązuje ogólna zasada, zgodnie z którą za nadawcę uważana jest 

także osoba przez niego upoważniona  (pełnomocnictwo ogólne bądź szczególne). 

Kolejna uwaga dotyczyła niejasności zapisu, w którym operator pocztowy świadczący 

jedynie usługi kurierskie w ramach swobody działalności gospodarczej ma przedkładać 

Prezesowi UKE cenniki świadczenia usług. W odpowiedzi wskazano, iż zapis dotyczący 

przedkładania cennika świadczonych usług, dołączanego do wniosku o wpis do rejestru 

operatorów pocztowych, będzie doprecyzowany. Obowiązek przedkładania cennika (także 

regulaminu świadczenia usług) będzie dotyczył wszystkich usług pocztowych, na które 

wymagane jest uzyskanie wpisu do rejestru, co jest istotne ze względu na zakwalifikowanie 

przez Prezesa UKE danej usługi pocztowej w kontekście obowiązku wpłat na fundusz 

kompensacyjny. 

Następna uwaga dotyczyła doprecyzowania, jak będzie się kształtowała 

odpowiedzialność operatorów pocztowych. W odniesieniu do zakresu odpowiedzialności 

odszkodowawczej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej wyjaśniono, 

iż w sposób odrębny ukształtowana zostanie odpowiedzialność odszkodowawcza 

w   odniesieniu do powszechnych usług pocztowych świadczonych przez operatora 
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wyznaczonego (w zakresie określonym ustawą na zasadzie ryzyka). Natomiast 

odpowiedzialność operatorów związana ze świadczeniem usług wchodzących w zakres usługi 

powszechnej oraz odpowiedzialność związana ze świadczeniem usług kurierskich będą 

podlegały ogólnym zasadom odpowiedzialności odszkodowawczej ukształtowanym przez 

kodeks cywilny. 

Kolejna uwaga dotyczyła możliwości umieszczenia katalogu usług oraz informacji 

dotyczących terminów realizacji usług w cenniku zamiast w regulaminie. Zgłoszony został 

postulat, aby kwestie, gdzie te informacje mają zostać podane, pozostawić do decyzji 

operatorów. Uwagi nie uwzględniono, gdyż w projekcie założeń przewidziano, iż wskazany 

katalog informacji powinien zostać ujęty w regulaminie lub też w dokumentach 

zawierających te informacje, które powinny być dostępne w placówkach wraz z regulaminem. 

DPD (Masterlink)  

Część uwag zgłoszonych przez DPD (Masterlink) miało charakter ogólny, nie 

odnoszący się bezpośrednio do zapisów projektowanej regulacji. Z uwag o charakterze 

merytorycznym należy wskazać uwagę dotyczącą braku wyraźnego rozróżnienia usługi 

pocztowej od usługi przewozowej. Uwaga nie mogła być uwzględniona, gdyż zakres 

definicyjny implementuje przepisy dyrektywy 2008/6/WE, a jednocześnie nie narusza  

przepisów obowiązującej ustawy – Prawo przewozowe. Kolejne uwagi dotyczyły 

nieprecyzyjności definicji przesyłki pocztowej czy też jej niejednoznaczności. Kwestie 

definicyjne zostały w obecnej wersji założeń nieco zmodyfikowane. Zgłoszono także kilka 

uwag w formie zapytania, tj. czy operator pocztowy, który nie został zobowiązany do 

świadczenia usług powszechnych w drodze konkursu, może świadczyć usługi wchodzące 

w zakres usługi powszechnej. Wyjaśniono, iż każdy operator pocztowy będzie mógł 

świadczyć usługi wchodzące w zakres usługi powszechnej (pod warunkiem iż działalność 

podejmowana przez niego będzie prowadzona na podstawie wpisu do rejestrów operatorów 

pocztowych) oraz jak będzie się kształtował i jaki będzie zakres odpowiedzialności operatora 

pocztowego. Przedłożone kwestie opatrzono komentarzem oraz wskazano, iż jest to projekt 

założeń mający na celu określenie kierunków projektowanej regulacji, konkretne zapisy 

będzie zawierać projekt ustawy. Ponadto zgłoszono uwagę dotyczącą kar pieniężnych 

(wygórowane i niedostosowane do polskich realiów rynku). Uwaga nie została uwzględniona, 

gdyż proponowany system kar poprzedziły konsultacje z Prezesem Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej jako organem regulacyjnym uprawnionym do nakładania kar. 
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Wskazano, iż projekt założeń nie określa szczegółowo kompetencji Prezesa UKE, co zostało 

wyjaśnione poprzez wskazanie pełnego katalogu uprawnień, o które obecna wersja założeń 

została rozszerzona. Szczegółowość zapisów odpowiada szczegółowości wymaganej 

w założeniach. 

UPS – Polska Sp. z o. o. 

Pierwsza ze zgłoszonych przez UPS Sp. z o.o. uwag dotyczyła działań 

podejmowanych przez Ministerstwo Infrastruktury mających na celu rozpoczęcie 

merytorycznej debaty na temat nowych zasad funkcjonowania rynku usług pocztowych 

i rynku usług ekspresowych (kurierskich). Spośród uwag merytorycznych należy wskazać 

uwagę dotyczącą definicji usługi pocztowej, poprzez propozycję dodania zapisu „we własnym 

imieniu i na własny rachunek”. Uwaga nie mogła zostać uwzględniona, gdyż definicja usługi 

pocztowej stanowi konieczną transpozycję do polskiego prawa przepisu dyrektywy 

2008/6/WE, zgodnie z którym samodzielną usługą pocztową będzie każdy dotychczasowy 

etap usługi pocztowej, tj. przyjmowanie, sortowanie i doręczanie przesyłek. Wśród uwag 

ogólnych znalazł się również postulat zwrócenia uwagi na odrębny charakter usług 

ekspresowych (kurierskich) i pocztowych. W założeniach utrzymano zdefiniowanie usługi 

kurierskiej jako usługi pocztowej, wyraźnie różnicując sposób jej świadczenia stosownie do 

charakterystyki usługi i uwzględniając tą odrębność m.in. przy zaproponowanym modelu 

finansowania kosztu netto usług powszechnych. 

Poczta Polska S. A. 

Poczta Polska S.A. zgłosiła liczne uwagi do projektu założeń, z których część została 

uwzględniona lub przyjęta do rozważenia i zastosowania. Natomiast do uwag 

nieuwzględnionych należą następujące. 

Zakwestionowano zasadność rezygnacji z zezwoleń. Dyrektywa wskazuje zezwolenia 

i koncesje jako podstawowe narzędzia regulowania rynkiem pocztowym. Wg Poczty Polskiej 

S.A. przez instytucje zezwoleń kształtuje się system podziału kosztu netto, uzależniając 

wydanie zezwolenia od zobowiązania do wniesienia składki na fundusz kompensacyjny. To 

wreszcie poprzez zezwolenia regulator może na bieżąco oddziaływać na wszelkie przejawy 

zniekształcenia na rynku pocztowym. Uwagi nie uznano za zasadną, gdyż zgodnie 

z dyrektywą wprowadzenie zezwoleń jest fakultatywne. Mając na uwadze, że zgodnie 

z przyjętą koncepcją nie przewiduje się nakładania obowiązku świadczenia usług 

powszechnych w jakimkolwiek zakresie na operatorów innych niż wyznaczony, instrument 
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ten nie jest niezbędny do regulacji rynku pocztowego. Pozostawiono natomiast obowiązek 

uzyskania wpisu do rejestru operatorów pocztowych, co jest odpowiednikiem tzw. zezwolenia 

ogólnego w rozumieniu dyrektywy. Obowiązki współfinansowania kosztu netto wynikać będą 

wprost z ustawy. Brak zezwoleń nie ograniczy też możliwości oddziaływania UKE na rynek 

pocztowy.  

Zakwestionowano zasadność używania w opracowaniu pojęcia „operatorów 

alternatywnych”, przy czym do takich operatorów wg Poczty Polskiej nie powinni być 

zaliczeni operatorzy świadczący usługi kurierskie. Uwaga nie została uwzględniona, gdyż 

pojęcie „operator alternatywny” w założeniach używane jest w kontekście operatora innego 

niż wyznaczony. Proponowany inny podział rynku wymusiłby wprowadzenie trzeciego 

rodzaju operatora, co z punktu widzenia systematyki ustawy nie jest konieczne. 

Kolejna uwaga dotyczyła wskazania, iż pomimo odniesienia się w projekcie założeń 

do mechanizmu podziału kosztu netto usługi powszechnej między operatorów 

przewidzianego w dyrektywie, to jednak zaproponowane rozwiązanie jest całkowicie 

sprzeczne z tą dyrektywą. W uwadze podniesiono, iż zakres obciążeń innych operatorów na 

ten fundusz, jak i jego skuteczność i efektywność, uzależniona jest od zakresu usług 

zaliczonych do wchodzących w zakres usług powszechnych. Z zakresu tego wyłączono usługi 

kurierskie, przy czym jako uzasadnienie podano, że charakteryzują się one odmiennością od 

usług powszechnych. Uwagę oceniono jako niezasadną. W założeniach do projektu ustawy –

Prawo pocztowe rekomenduje się wprowadzenie wariantu mieszanego, tzn. finansowania 

obowiązku świadczenia usług powszechnych z funduszu kompensacyjnego oraz z budżetu 

państwa w zakresie, w jakim fundusz ten nie pokryje kosztów netto. Obowiązkiem 

współfinansowania kosztów netto objęci będą operatorzy świadczący usługi wchodzące 

w zakres usług powszechnych. Zgodnie z regulacją III dyrektywy pocztowej (preambuła 27) 

pozostawiającej państwu członkowskiemu możliwość określenia, jakie usługi pocztowe 

uważa za postrzegane przez klientów jako wymienne do usług powszechnych, przy 

uwzględnieniu ich przeznaczenia, cen oraz charakterystyki, w tym wartości dodanej oraz 

faktu, iż usługi te nie muszą koniecznie obejmować wszystkich cech usługi powszechnej, 

takich jak codzienne doręczanie lub zasięg ogólnokrajowy. Mając na uwadze powyższe 

kryteria, a także specyfikę rynku pocztowego, wprowadzono definicję usług wchodzących 

w zakres usług powszechnych, obejmującą usługi pocztowe dotyczące przesyłek listowych, 

przesyłek dla ociemniałych oraz paczek pocztowych o wymiarach i wadze określonych dla 

usługi powszechnej. Nie zaliczono natomiast do usług wchodzących w zakres usług 
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powszechnych usług pocztowych dotyczących przesyłek kurierskich ze względu na 

zdecydowanie odmienną ich charakterystykę. W kwestii możliwości objęcia usług kurierskich 

obowiązkiem wpłat na rzecz współfinansowania usług powszechnych Komisja Europejska 

wypowiada się negatywnie. 

Następna uwaga dotyczyła doprecyzowania trybu postępowania z przesyłką zwróconą 

w sytuacji braku możliwości zawarcia umowy na świadczenie usługi nieobjętej wpisem do 

rejestru. W odpowiedzi wyjaśniono, iż operatorzy świadczący usługi wchodzące w zakres 

usług powszechnych będą obowiązani do zawarcia umowy z operatorem wyznaczonym 

w sprawie postępowania ze zwróconymi przez klientów przesyłkami, co wyraźnie zaznaczono 

w obecnej wersji założeń. 

Kolejna uwaga odnosiła się do statusu operatora pocztowego świadczącego usługę 

druku bezadresowego. W odpowiedzi wyjaśniono, iż  zgodnie z definicją druki bezadresowe 

stanowią przedmiot działalności pocztowej, a operatorem jest przedsiębiorca uprawniony do 

wykonywania działalności pocztowej (jest to sytuacja identyczna jak pod rządami aktualnie 

obowiązującej ustawy – Prawo pocztowe).  

W następnej uwadze Poczta Polska wskazała, iż niezrozumiała jest definicja, co nie 

stanowi usługi pocztowej. W odpowiedzi wyjaśniono, iż operatorem nie będzie ten 

przedsiębiorca, który zajmuje się jedynie przemieszczaniem (transportem) przesyłek zgodnie 

z recitalem 17 III dyrektywy. Wyłączne przemieszczanie przesyłek pocztowych dotyczy 

działalności przedsiębiorcy, który wyłącznie trudni się przewozem przesyłek pocztowych bez 

względu na fakt, czy przewozi je odrębnie, czy razem z innymi rzeczami. Taki przedsiębiorca 

nie będzie mógł zostać operatorem pocztowym. 

Kolejna uwaga stanowiła postulat wyłączenia Poczty Polskiej S.A. z obowiązku wpisu 

do rejestru operatorów. Uwagę uwzględniono częściowo poprzez powierzenie w drodze 

ustawy Poczcie Polskiej S.A. obowiązku wykonywania zadań operatora wyznaczonego 

w okresie od dnia wejścia ustawy w życie do dnia 31 grudnia 2015 r. Nie uwzględniono 

natomiast w odniesieniu do obowiązku operatora wyznaczonego wyłonionego w drodze 

późniejszego konkursu, który będzie zobowiązany działać na podstawie wpisu do rejestru 

operatorów pocztowych. 

Następna uwaga dotyczyła wykazu przypadków skutkujących wykreśleniem operatora 

z rejestru. W odpowiedzi wskazano, iż w odniesieniu do zakazu wykonywania działalności 

objętej wpisem i wykreślenia z rejestru mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.   
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Kolejna uwaga dotyczyła rozwiązań w zakresie ustalania cen na usługi powszechne 

metodą „price cap” i sprzeczności ze wskazaną metodą równoczesnego zastosowania zasady 

zatwierdzania cenników przez Prezesa UKE. Uwaga nie została uwzględniona, gdyż 

w proponowanym rozwiązaniu nie chodzi o zatwierdzanie cennika, tylko o ustanowienie 

narzędzia umożliwiającego zablokowanie przez Prezesa UKE wprowadzenia przez operatora 

wyznaczonego cennika w przypadku, gdy zostanie przekroczony określony wcześniej 

wskaźnik „price cap”. Następna uwaga odnosiła się także do elementów mechanizmu kontroli 

cen. W odpowiedzi wskazano, iż szczegóły metodologiczne ustalania kontroli cen w systemie 

„price cap” zostaną, co podkreślono w założeniach, określone w rozporządzeniu. 

Kolejna uwaga odnosiła się do koncepcji ustanawiania operatora wyznaczonego, który 

wg Poczty Polskiej powinien być wyznaczany w drodze ustawy lub na podstawie zezwolenia, 

a tylko na rynkach dostatecznie rozwiniętych dopuszczalna powinna być forma przetargu. 

Ponadto wysunięto wniosek, aby czas wyznaczenia operatora pozwolił na uzyskanie zwrotu 

z inwestycji, co dla Poczty Polskiej S.A. oznacza okres minimum 13 lat. W związku z tym 

proponowany okres wyznaczenia w drodze ustawy na 3 lata (tylko do przeprowadzenia 

pierwszego konkursu) jest zbyt krótki.  W odpowiedzi wyjaśniono, iż procedura przewidziana 

w projekcie założeń odpowiada wymogom dyrektywy 2008/6/WE, która nie narzuca form 

pozaprzetargowego wyboru operatora zobowiązanego do świadczenia usługi powszechnej.  

Jeśli chodzi o okres 3 lat, na który Poczta Polska będzie wyznaczona operatorem 

wyznaczonym, to nie zamyka to drogi do ubiegania się przez nią o ten status w trakcie 

pierwszego konkursu. Wyznaczenie na okres dłuższy zablokowałoby na okres  

10 – 13 lat możliwości zmian w tej sferze rynku.  

W następnej uwadze wskazany został błąd w zapisie oraz przedstawiona propozycja 

odmiennego zapisu: „W przypadku uznania, że zweryfikowany koszt netto nie stanowi 

nieuzasadnionego obciążenia operatora wyznaczonego, Prezes UKE odmawia jej 

przyznania.”. Uwaga została uznana za niezasadną, gdyż proponowany przez Pocztę zapis 

zwierający podwójne przeczenie doprowadziłby do odmowy przyznania refundacji, 

w przypadku gdy koszt netto będzie uzasadniony, co stałoby w sprzeczności z projektowanym 

rozwiązaniem. 

Kolejna uwaga dotyczyła procedury obliczania kosztu netto operatora wyznaczonego, 

z uwzględnieniem jego udziału w rynku. W odpowiedzi wyjaśniono, że procedura gwarantuje 

przejrzystość postępowania, tj. ustalenie udziałów w rynku każdego z operatorów, w tym 

wyznaczonego, przez organ niezależny od operatorów, tj. przez Prezesa UKE, oraz że 
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ustalenie kosztu netto jest niezależne od ustalenia udziału operatora w jego pokryciu. 

Doprecyzowano wyjaśnienia związane z zaproponowanym trybem ustalenia wysokości 

udziałów operatorów i ich przekazywaniu, tak by uniknąć zbędnego transferu środków 

w przypadku operatora wyznaczonego. 

W następnej uwadze Poczta Polska S.A. podnosiła, iż założenie, że w pierwszym 

okresie nie przewiduje się uzyskania znaczących wpłat od operatorów na rzecz funduszu 

kompensacyjnego, jest nieuzasadnione. W odpowiedzi wskazano, iż założenie to oparto 

o wstępne szacunki na podstawie danych o rynku uzyskane z UKE. Porównanie tych kwot 

z szacowanego przez Pocztę Polską S.A. poziomu kosztu netto pozwoliło na oszacowanie 

kwoty dotacji z budżetu państwa.   

W kolejnej uwadze wskazano, że błędnym jest założenie, iż mechanizm ustalania cen 

na usługi pocztowe bazować będzie na kosztach powiększonych o tzw. rozsądny zysk, co 

spowoduje ograniczenie rozmiarów kosztów netto. W odpowiedzi wskazano, iż pojęcie 

„rozsądny zysk” jest pojęciem podyktowanym przez dokument „Wspólnotowe ramy 

dotyczące pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych” 

(Dz. Urz. UE C 297 z 29.11.2005). Dokument ten określa warunki, jakie powinny być 

spełnione, aby kwota dotacji z tytułu świadczenia usług publicznych, stanowiąca pomoc 

państwa, była zgodna z Traktatem. Wykorzystano uwagę dla doprecyzowania zapisów. 

Następna uwaga odnosiła się do zawartego w projekcie założeń rozwiązania 

dotyczącego zwrotu przesyłek mylnie doręczanych, w aspekcie obciążenia ekonomicznego 

operatora wyznaczonego skutkami nierzetelnych działań innych operatorów. Uwaga została 

uznana za niezasadną. W odpowiedzi podkreślono, iż sposób przekazywania zwrotów 

pomiędzy operatorami i wzajemne rozliczenia z tego tytułu określane byłyby w dwustronnych 

umowach pomiędzy operatorami, zawieranych obowiązkowo przez operatorów świadczących 

usługi związane z doręczaniem przesyłek za pośrednictwem oddawczych skrzynek 

pocztowych w ramach usług wchodzących w zakres usług powszechnych. 

W kolejnej uwadze Poczta Polska S.A. postulowała, by uprawnienia nadane Prezesowi 

UKE w sprawach dotyczących zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz 

bezpieczeństwa i porządku publicznego były ograniczone wyłącznie do uprawnień 

regulacyjnych. W odpowiedzi powołano się na obowiązki Prezesa UKE w ww. zakresie 

wynikające z innych aktów prawnych, podobieństwo planowanych rozwiązań do obecnej 

regulacji oraz właściwość Prezesa UKE w sprawowaniu funkcji nadzoru nad rynkiem 

pocztowym i bezpośrednią współpracę Prezesa UKE z uprawnionymi podmiotami i służbami 
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odpowiedzialnymi za obronność, bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz zarządzanie 

kryzysowe. 

W następnej uwadze Poczta Polska S.A. wskazała, że nie może być przewidziana kara 

ad hoc za niestosowanie się operatora do zaleceń pokontrolnych Prezesa UKE, ponieważ 

w zakresie postępowań pokontrolnych obowiązuje określona procedura działań, łącznie 

z możliwością zaskarżenia decyzji w trybie kpa. W odpowiedzi wyjaśniono, iż zgodnie 

z częścią 7 „Przepisy karne i pieniężne” projektu założeń, w zakresie postępowań 

pokontrolnych zachowana zostanie określona procedura działań, łącznie z możliwością 

zaskarżenia decyzji w trybie kpa. 

Duże zastrzeżenia Poczty Polskiej S.A. budzi propozycja rozszerzenia 

odpowiedzialności operatora wyznaczonego w zakresie indywidualnych odszkodowań 

za nieterminowe doręczanie przesyłek oraz kara za niedotrzymanie wskaźników 

jakościowych (terminowość doręczeń). Argumentem jest tutaj kwestia karania za wskaźniki 

ustalone jako cel i dotyczące usług o charakterze masowym najtańszym, a także fakt, iż 

Poczta Polska S.A. nie była w ostatnich latach dofinansowywana przez państwo tak jak inni 

europejscy operatorzy narodowi i w związku z tym ma obiektywne trudności w dotrzymaniu 

takich wskaźników. Uwagę uwzględniono częściowo poprzez wprowadzenie zasady, iż kara 

za niedotrzymanie wskaźników jakościowych będzie miała charakter fakultatywny (Prezes 

UKE może nałożyć karę), będzie nakładana na podstawie wyników badań jakości w okresie 

dwóch lat i brane będą pod uwagę dodatkowe elementy, takie jak skala różnicy pomiędzy 

wskaźnikami obowiązującymi a wykonaniem oraz działania podjęte przez operatora na rzecz  

poprawy jakości w okresie podlegającym ocenie. Jeśli chodzi o odpowiedzialność 

indywidualną za nieterminowe doręczanie przesyłek, to ustalono ją na poziomie minimalnym, 

np. kwota różnicy pomiędzy opłatą za przesyłkę priorytetową i niepriorytetową. 
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TABELA ZBIEŻNOŚCI 
 
 

TYTUŁ PROJEKTU: Ustawa z dnia … Prawo pocztowe 
 

TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO / 
WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH 1): 

dyrektywa 97/67/WE  Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w 
sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty 
oraz poprawy jakości usług 
zmieniona: 
dyrektywą 2002/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002r. 
zmieniająca dyrektywę 97/67/WE w zakresie dalszego  
otwarcia na konkurencję wspólnotowych usług pocztowych, 
i 
dyrektywą 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  20 lutego 2008r. 
zmieniająca dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku 
wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty  
i  sprostowana : 
sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/6/WE z dnia 
20 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego 
urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty  
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ 2) 

Jedn
. red.  

Treść przepisu UE 3)  Koniecz    
-ność 

wdroże
nia 
 

 T / N 

Jedn. red. 
(*) 

Treść przepisu/ów projektu (*) Uzasadnienie uwzględnienia w 
projekcie przepisów 

wykraczających poza 
minimalne wymogi  prawa UE 

(**) 

Dyrektywa  97/67/WE  Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego 
usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług 

 zmieniona: 
dyrektywą 2002/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002r. zmieniająca dyrektywę 97/67?WE w zakresie dalszego  

otwarcia na konkurencję wspólnotowych usług pocztowych, 
i 
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dyrektywą 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  20 lutego 2008r. zmieniająca dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego 
urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty  

i  sprostowana : 
sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/6/WE z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu 

do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty  
 
 

Art. 1 Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne reguły 
dotyczące: 
–     warunków świadczenia usług pocztowych, 
–     świadczenia powszechnej usługi pocztowej w 
ramach Wspólnoty, 
–     finansowania usług powszechnych na 
warunkach gwarantujących ciągłe świadczenie tych 
usług, 
–     zasad taryfowych i przejrzystości rachunków na 
potrzeby świadczenia usługi powszechnej, 
–     ustanawiania norm jakości dotyczących 
świadczenia usługi powszechnej oraz ustanawiania 
systemu zapewniającego zgodność z powyższymi 
normami, 
–     harmonizacji norm technicznych, 
–     utworzenia niezależnych krajowych organów 
regulacyjnych. 
 

N  . 
 

 

Art.2 
- pkt 1 
 
 
 
 
 

Do celów niniejszej dyrektywy będą stosowane 
następujące definicje: 

1) "usługi pocztowe": usługi 
obejmujące przyjmowanie, sortowanie, 
przemieszczanie i doręczanie przesyłek 
pocztowych; 
 
 

T 
 
 
 
 
 
 

art. 2 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 2. 1. Usługę pocztową stanowi, wykonywane w obrocie krajowym lub zagranicznym, 
zarobkowe: 

1) realizowane łącznie lub rozdzielnie przyjmowanie, sortowanie, 
doręczanie przesyłek pocztowych, w tym kurierskich, oraz druków 
bezadresowych;  
2) przemieszczanie przesyłek pocztowych, w tym kurierskich, oraz druków 
bezadresowych, jeżeli jest wykonywane łącznie z przynajmniej jedną spośród 
czynności, o których mowa w pkt 1; 
3) przesyłanie przesyłek pocztowych przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej, jeżeli na etapie przyjmowania, przemieszczania lub 
doręczania przekazu informacyjnego przyjmują one fizyczną formę przesyłki 
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- pkt 1a 
 
 
 
 
 
 
- pkt 2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1a)    "operator świadczący usługi pocztowe": 
przedsiębiorstwo świadczące co najmniej jedną z 
wyżej wymienionych usług pocztowych; 
 
 
 
 
2)     "sieć pocztowa": system organizacji i 
wszelkiego rodzaju zasoby stosowane przez 
operatora/operatorów świadczącego/świadczących 
usługi powszechne, w szczególności w celu: 
–     przyjmowania przesyłek pocztowych objętych 
obowiązkiem świadczenia usług powszechnych z 
punktów dostępu na terenie całego kraju, 
–     kierowania i opracowywania przesyłek z punktu 
dostępu sieci pocztowej do centrum doręczeń, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T 
 
 
 
 
 
 
T 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
art.3 pkt 
12 
 
 
 
 
 
art. 3 pkt 
29 
 
 
 
 
 
 
 

listowej; 
4) prowadzenie punktów wymiany umożliwiających przyjmowanie i 
wymianę korespondencji między podmiotami korzystającymi z obsługi tych 
punktów; 
5) realizowanie przekazów pocztowych. 

2. Nie stanowi usługi pocztowej: 
1) przemieszczanie i doręczanie własnych przesyłek, jeżeli jest wykonywane bez 
udziału osób trzecich; 
2) przewóz rzeczy innych niż korespondencja, wykonywany na podstawie odrębnych 
przepisów; 
3) wzajemna nieodpłatna wymiana korespondencji dokonywana wyłącznie przez 
wymieniające się podmioty; 
4) przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek przez pocztę 
specjalną ministra właściwego do spraw wewnętrznych; 
5) przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek przez 
wojskową pocztę polową. 
 
 
 
 
 
 

art.3 pkt 12 operator pocztowy - przedsiębiorcę uprawnionego do wykonywania 
działalności pocztowej na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych.. 
 

 

 

 

 

art. 3 pkt 29  sieć pocztowa – system organizacji świadczenia usług pocztowych i 
wszelkiego rodzaju zasoby stosowane przez operatora wyznaczonego, w szczególności w 
celu: 

a) przyjmowania przesyłek pocztowych objętych obowiązkiem świadczenia usług 
powszechnych z urządzeń, w których przesyłki pocztowe mogą być nadawane, w 
szczególności z nadawczych skrzynek pocztowych, 

b) segregowania i grupowania przesyłek pocztowych objętych obowiązkiem 
świadczenia usług powszechnych według ich adresu w celu przemieszczenia z 
miejsca ich nadania do placówki pocztowej właściwej dla ich doręczenia, 

c) doręczania przesyłek pocztowych objętych obowiązkiem świadczenia usług 
powszechnych pod adresy wskazane na tych przesyłkach ; 
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- pkt.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- pkt 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

–     doręczania pod adresy podane na przesyłkach; 
 
 
 
 
 
 
3)     "punkty dostępu": urządzenia fizyczne, w 
szczególności skrzynki pocztowe udostępnione 
ludności na drogach publicznych lub w obiektach 
operatora (- ów) świadczącego(-ych) usługi 
pocztowe, w których przesyłki pocztowe mogą być 
nadawane przez nadawców w sieci pocztowej; 
 
 
 
 
 
4)     "przyjmowanie": czynność polegająca na 
wybieraniu przesyłek pocztowych przez operatora 
świadczącego usługi pocztowe; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
art. 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
art. 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 19. 1. Operator pocztowy świadczący usługi pocztowe na podstawie umów o 
świadczenie usług pocztowych zawieranych w sposób, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 
2, jest obowiązany do umieszczania na instalowanych przez siebie nadawczych skrzynkach 
pocztowych informacji umożliwiających jego identyfikację. 

2. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, 
wymagania, jakim powinny odpowiadać nadawcze skrzynki pocztowe, kierując się 
wymaganiami Europejskiego Komitetu Normalizacji, a w przypadku braku takich 
wymagań - wymaganiami innych międzynarodowych organizacji normalizacyjnych, 
których Rzeczpospolita Polska jest członkiem, a także mając na uwadze zapewnienie 
łatwości dostępu do nadawczych skrzynek pocztowych oraz do informacji o ograniczonym 
obszarze doręczania przesyłek listowych wrzuconych do nadawczych skrzynek 
pocztowych. 
 

 
 

Art. 15. 1. Zawarcie umowy o świadczenie usługi pocztowej następuje w 
szczególności przez: 
1) przyjęcie przez operatora pocztowego przesyłki pocztowej do przemieszczenia i 

doręczenia; 
2) wrzucenie przesyłki listowej, z wyłączeniem przesyłek rejestrowanych oraz 

podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych, do nadawczej skrzynki 
pocztowej operatora pocztowego; 

3) przyjęcie przez operatora pocztowego przekazu pocztowego, z tym że do przyjmowania 
przekazów pocztowych ze świadczeniami z ubezpieczeń społecznych, w tym 
emerytalnymi i rentowymi, świadczeniami z pomocy społecznej, a także przekazów 
pocztowych na tereny wiejskie jest uprawniony wyłącznie operator wyznaczony. 

2. Operator wyznaczony jest obowiązany do przyjmowania przekazów 
pocztowych ze świadczeniami z ubezpieczeń społecznych, w tym emerytalnymi i 
rentowymi, świadczeniami z pomocy społecznej, a także przekazów pocztowych na tereny 
wiejskie. 
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- pkt  5 
 
 
 
 
 
- pkt  6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5)    "doręczanie": proces od sortowania w centrum 
doręczeń do doręczenia przesyłek pocztowych do 
adresatów; 
 
 
 
6)     "przesyłka pocztowa": przesyłka opatrzona 
adresem w ostatecznej formie, w której ma być 
przewieziona przez operatora świadczącego usługi 
pocztowe. Poza przesyłkami z korespondencją 
przesyłki takie obejmują także na przykład książki, 
katalogi, gazety, czasopisma i paczki pocztowe 
zawierające towar mający wartość handlową lub 
niemający takiej wartości; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
T 
 
 
 
 
 
 
T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
art.3 pkt 4 
 
 
 
 
 
art.3 pkt 
21, 
5,14,18-
20,22-26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Art.3 pkt 4 doręczenie - wydanie przesyłki pocztowej lub wypłacenie kwoty pieniężnej 
określonej w przekazie pocztowym adresatowi, a w przypadkach określonych prawem 
także innej osobie, lub przekazanie druku bezadresowego zgodnie z umową o świadczenie 
usługi pocztowej; 
 
 
 
 
Art. 3. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

21) przesyłka pocztowa - rzecz opatrzoną oznaczeniem adresata i adresem, 
przedłożoną do przyjęcia lub przyjętą przez operatora pocztowego w celu 
przemieszczenia i doręczenia adresatowi; 

 
 

5) druk - przesyłkę pocztową zawierającą informację pisemną lub graficzną, 
zwielokrotnioną za pomocą technik drukarskich lub podobnych, utrwaloną na 
papierze albo innym materiale używanym w drukarstwie, w tym książkę, katalog, 
dziennik lub czasopismo; 

 
14) paczka pocztowa - przesyłkę rejestrowaną, niebędącą przesyłką listową, o 
masie do  
20 000 g i wymiarach: 
a) z których żaden nie może przekroczyć 2000 mm albo  
b) które nie mogą przekroczyć 3000 mm dla sumy długości i największego 

obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość; 
 

18) przesyłka dla ociemniałych – przesyłkę z korespondencją lub druk, o masie do 
7000 g, w których informacja jest utrwalona pismem wypukłym lub na innym 
nośniku dostępnym do odczytu przez niewidomych lub ociemniałych, nadaną w 
sposób umożliwiający sprawdzenie zawartości; 

 
19) przesyłka kurierska – przesyłkę listową rejestrowaną lub paczkę pocztową, 
przyjmowaną, sortowaną, przemieszczaną i doręczaną w sposób łącznie zapewniający: 
a) bezpośredni odbiór przesyłki pocztowej od nadawcy, 
b) śledzenie przesyłki pocztowej od momentu nadania do doręczenia, 
c) doręczenie przesyłki pocztowej w gwarantowanym terminie, 
d) doręczenie przesyłki pocztowej bezpośrednio do rąk adresata lub osoby 

uprawnionej do odbioru, 
e) uzyskanie pokwitowania odbioru przesyłki pocztowej; 
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- pkt  7  
 
 
 
 
 
 
- pkt  8 
 
 
 
- pkt  9 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7)    "przesyłka z korespondencją": przekaz 
informacji w formie pisemnej na dowolnym nośniku 
fizycznym, która ma być przekazana i doręczona pod 
adres podany przez nadawcę przesyłki na samej 
przesyłce lub na jej opakowaniu; książki, katalogi, 
gazety i czasopisma nie powinny być uznawane za 
przesyłki z korespondencją; 
 
8)     (skreślony); 
 
 
 
9)    "przesyłka polecona": usługa polegająca na 
udzieleniu, na podstawie uiszczenia standardowej 
opłaty, gwarancji przeciw ryzyku zaginięcia, ubytku 
zawartości lub uszkodzenia oraz oferująca nadawcy, 
tam, gdzie właściwe, na żądanie, dowód nadania 
danej przesyłki pocztowej i/lub jej doręczenia do 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
art. 3 pkt 
25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
art.3 pkt 
22,23 
 
 
 

20) przesyłka listowa – przesyłkę z korespondencją lub druk, z wyłączeniem 
przesyłek reklamowych;  

 
22) przesyłka polecona - przesyłkę rejestrowaną będącą przesyłką listową, 
przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem 
zawartości lub uszkodzeniem; 
23) przesyłka rejestrowana - przesyłkę pocztową przyjętą za pokwitowaniem 
przyjęcia i doręczaną za pokwitowaniem odbioru; 
24) przesyłka reklamowa - przesyłkę pocztową nierejestrowaną zawierającą 
wyłącznie materiał reklamowy, marketingowy lub promocyjny, wysyłaną 
jednorazowo do co najmniej 50 adresatów, z identyczną zawartością i identyczną 
treścią, różniącą się jedynie oznaczeniem adresata, adresem lub innymi danymi 
zmiennymi niezmieniającymi treści przekazywanej informacji; 
25) przesyłka z korespondencją – przesyłkę pocztową niebędącą drukiem, 
zawierającą informację utrwaloną na dowolnym nośniku, w tym utrwaloną 
pismem wypukłym; 

26) przesyłka z zadeklarowaną wartością - przesyłkę rejestrowaną, za której 
utratę, ubytek zawartości lub uszkodzenie operator pocztowy ponosi 
odpowiedzialność do wysokości wartości przesyłki podanej przez nadawcę; 

 
 
 

art.3 pkt 25 przesyłka z korespondencją – przesyłkę pocztową niebędącą drukiem, 
zawierającą informację utrwaloną na dowolnym nośniku, w tym utrwaloną pismem 
wypukłym; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

art. 3 pkt 22,23 
22) przesyłka polecona - przesyłkę rejestrowaną będącą przesyłką listową, 
przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem 
zawartości lub uszkodzeniem; 
23) przesyłka rejestrowana - przesyłkę pocztową przyjętą za pokwitowaniem przyjęcia 
i doręczaną za pokwitowaniem odbioru; 
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- pkt 10 
 
 
 
 
 
 
- pkt 11 
 
 
 
 
- pkt 12  
 
 
 
- pkt 13 
 
 
 
 
 
 
 
 

adresata; 
 
 
10)   "przesyłka wartościowa": usługa ubezpieczenia 
przesyłki pocztowej do wartości zadeklarowanej 
przez nadawcę na wypadek zaginięcia, ubytku 
zawartości lub uszkodzenia; 
 
 
 
 
11)   "przesyłka w obrocie zagranicznym": przesyłka 
z lub do innego Państwa Członkowskiego, bądź z 
(lub do) innego państwa trzeciego; 
 
 
 
12)    (skreślony); 
 
 
 
 
13)    "operator świadczący usługę powszechną": 
publiczny lub prywatny operator świadczący usługi 
pocztowe, który świadczy powszechną usługę 
pocztową lub niektóre elementy tej usługi w 
państwie członkowskim, o tożsamości którego 
Komisja została powiadomiona zgodnie z art. 4; 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
art.3 pkt 
26, 23 
 
 
 
 
 
 
art.3 pkt 
21, art.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
art. 3 pkt 
13, art. 
45,art.46 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
art. 3 pkt 26, 23 

26) przesyłka z zadeklarowaną wartością - przesyłkę rejestrowaną, za której utratę, 
ubytek zawartości lub uszkodzenie operator pocztowy ponosi odpowiedzialność do 
wysokości wartości przesyłki podanej przez nadawcę; 

 
 
23) przesyłka rejestrowana - przesyłkę pocztową przyjętą za pokwitowaniem przyjęcia 
i doręczaną za pokwitowaniem odbioru; 

 
 
 

art.3 pkt 21) przesyłka pocztowa - rzecz opatrzoną oznaczeniem adresata i adresem, 
przedłożoną do przyjęcia lub przyjętą przez operatora pocztowego w celu przemieszczenia i 
doręczenia adresatowi; 
 
art.4  Do świadczenia usług pocztowych w obrocie zagranicznym stosuje się przepisy 
ustawy, jeżeli międzynarodowe przepisy pocztowe nie stanowią inaczej. 
 
 
 
 
 
 
 
art.3 pkt 13 operator wyznaczony - operatora pocztowego obowiązanego do świadczenia 
usług powszechnych; 
 
Art. 45. 1. Do usług powszechnych zalicza się świadczone w obrocie krajowym i 
zagranicznym w ramach obowiązku, o którym mowa w art. 46, usługi pocztowe 
obejmujące:  
1) przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie:  
a) przesyłek listowych, w tym poleconych i z zadeklarowaną wartością, o wadze do 2000 g 
i liczonych z tolerancją 2 mm wymiarach:  
 
- maksymalnych – 900 mm, stanowiących sumę długości, szerokości i wysokości, przy 
czym największy wymiar nie może przekroczyć 600 mm, a w przypadku przesyłki listowej 
w formie rulonu – 1040 mm, stanowiących sumę długości i podwójnej średnicy, przy czym 
największy wymiar nie może przekroczyć 900 mm, - minimalnych – 170 mm w przypadku 
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- pkt 14 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.    "zezwolenia": jakiekolwiek pozwolenia 
określające prawa i obowiązki charakterystyczne dla 
sektora pocztowego i zezwalające 
przedsiębiorstwom na świadczenie usług 
pocztowych oraz, w odpowiednich przypadkach, na 
budowę lub eksploatację ich sieci w celu 
świadczenia takich usług, w formie "zezwolenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
art.6 
 
 
 
 
 

przesyłki listowej w formie rulonu, stanowiących sumę długości i podwójnej średnicy, przy 
czym największy wymiar nie może być mniejszy niż 100 mm, - minimalnych strony 
adresowej – 90x140 mm,  
b) przesyłek dla ociemniałych,  
c) paczek pocztowych, w tym z zadeklarowaną wartością, o masie do 10 000 g i 
wymiarach, z których największy nie przekracza 1500 mm, a suma długości i największego 
obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość nie przekracza 3000 mm;  
2) sortowanie, przemieszczanie i doręczanie nadesłanych z zagranicy paczek pocztowych o 
masie do 20 000 g i wymiarach, o których mowa w pkt 1 lit. c.  
2. Usług pocztowych, o których mowa w ust. 1, świadczonych dla nadawców masowych 
nie zalicza się do usług powszechnych.  
Art. 46. 1. Do świadczenia usług powszechnych na terytorium całego kraju jest 
obowiązany operator wyznaczony. 2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje 
świadczenie usług powszechnych:  
1) w sposób jednolity w porównywalnych warunkach;  
2) przy zapewnieniu na terytorium całego kraju rozmieszczenia:  
a) placówek pocztowych operatora wyznaczonego zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie art. 47 pkt 3 oraz  
b) nadawczych skrzynek pocztowych odpowiedniego do zapotrzebowania na danym 
terenie;  
3) z zachowaniem wskaźników czasu przebiegu przesyłek pocztowych;  
4) po przystępnych cenach;  
5) z częstotliwością zapewniającą co najmniej jedno opróżnianie nadawczej skrzynki 
pocztowej i doręczanie przesyłek pocztowych, co najmniej w każdy dzień roboczy i nie 
mniej niż przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;  
6) w sposób umożliwiający uzyskanie przez nadawcę dokumentu potwierdzającego odbiór 
przesyłki rejestrowanej.  
 
 
 

Art. 6. 1. Działalność pocztowa jest działalnością regulowaną w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 
2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.1)) i wymaga wpisu do rejestru operatorów 
pocztowych, zwanego dalej „rejestrem”. 

2. Nie wymaga wpisu do rejestru działalność pocztowa polegająca na 
przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu druków bezadresowych. 

3. Nie wymaga wpisu do rejestru działalność wykonywana przez agenta 
pocztowego na podstawie umowy agencyjnej, zawartej z operatorem pocztowym.  

4. Nie wymaga wpisu do rejestru działalność pocztowa wykonywana w imieniu 
                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 120, 
poz. 690,  Nr 131, poz. 764, Nr 132, poz. 766, Nr 153, poz. 902, Nr 163, poz. 981, Nr 171, poz. 1016, Nr 199, poz. 1175, Nr 204, poz. 1195 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 855. 
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- pkt 15 
 
 
 
- pkt 16 
 
 
 
 
 

ogólnego" lub "koncesji indywidualnej", zgodnie z 
poniższymi definicjami: 
–     "zezwolenie ogólne" : zezwolenie - niezależnie 
od tego, czy jest ono regulowane "koncesją według 
klasy", czy na podstawie ogólnego prawa , i 
niezależnie od tego, czy uregulowanie takie wymaga 
procedur rejestracji lub deklaracji - które nie 
wymaga od danego operatora świadczącego usługi 
pocztowe otrzymania wyraźnej decyzji krajowego 
organu regulacyjnego przed przystąpieniem do 
wykonywania praw wynikających z zezwolenia, 
–     "koncesja indywidualna" : zezwolenie 
wydawane przez krajowy organ regulacyjny, które 
nadaje operatorowi świadczącemu usługi pocztowe 
konkretne prawa, lub które , w odpowiednich 
przypadkach, uzależnia działalność tego 
przedsiębiorstwa od konkretnych zobowiązań 
wykraczających poza zezwolenie ogólne i w 
przypadku którego operator świadczący usługi 
pocztowe nie jest uprawniony do przystąpienia do 
wykonywania praw do momentu otrzymania decyzji 
krajowego organu regulacyjnego; 
 
15)   "koszty końcowe": zapłata operatorów 
świadczących usługi powszechne za doręczenie 
przychodzących przesyłek zagranicznych 
obejmujących przesyłki z innego Państwa 
Członkowskiego lub z państwa trzeciego; 
 
16)   "nadawca": osoba fizyczna lub prawna 
odpowiedzialna za nadanie przesyłek pocztowych; 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T 
 
 
 
 
 
 
T 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
art.4 
 
 
 
 
art. 3 pkt 
10, pkt 8 
 
 
 
 

operatora pocztowego na podstawie pisemnej umowy.. 
5. Czasowe świadczenie usług pocztowych innych niż usługi powszechne przez 

przedsiębiorców z państw członkowskich w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 4 
marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, 
poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 227, poz. 1367 i Nr 228, poz. 1368) wymaga 
uzyskania wpisu do rejestru. Przepisy ust. 2 – 4 stosuje się. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 4. Do świadczenia usług pocztowych w obrocie zagranicznym stosuje się przepisy 
ustawy, jeżeli międzynarodowe przepisy pocztowe nie stanowią inaczej. 
 
 
 
 
 
 
art. 3 pkt 10 nadawca - podmiot, który zawarł z operatorem pocztowym umowę o 
świadczenie usługi pocztowej;  
 
art.3 pkt 8 nadanie - polecenie doręczenia przesyłki pocztowej lub kwoty pieniężnej 
określonej w przekazie pocztowym oraz przekazania druku bezadresowego zgodnie z 
umową o świadczenie usługi pocztowej; 
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- pkt 17 
 
 
 
 
 
- pkt 18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17)    "użytkownik": jakakolwiek osoba fizyczna lub 
prawna korzystająca z usług pocztowych jako 
nadawca lub adresat; 
 
 
 
18)   "krajowy organ regulacyjny": organ lub organy 
w każdym Państwie Członkowskim, którym 
Państwo Członkowskie powierza, między innymi, 
funkcję regulacyjną objętą zakresem niniejszej 
dyrektywy; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
T 
 
 
 
 
 
 
 
T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
art. 3 pkt 
2, pkt 10 
 
 
 
 
 
art. 189, 
190 ust. 1 
i 192 
(Prawo 
telekomun
ikacyjne) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
art. 3 pkt 2 adresat - podmiot określony przez nadawcę jako odbiorca przesyłki pocztowej 
lub kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym; 
 
art.3 pkt 10 nadawca - podmiot, który zawarł z operatorem pocztowym umowę o 
świadczenie usługi pocztowej; 
 
 
 
USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne  
Art. 189. 1.  Organami administracji łączności są minister właściwy do spraw łączności i 
Prezes UKE. 
2. Organy administracji łączności prowadzą politykę regulacyjną, mając na celu w 
szczególności: 
  1)   wspieranie konkurencji w zakresie dostarczania sieci telekomunikacyjnych, 
udogodnień towarzyszących lub świadczenia usług telekomunikacyjnych, w tym: 
a)  zapewnienie użytkownikom, także użytkownikom niepełnosprawnym, osiągania 
maksymalnych korzyści w zakresie cen oraz różnorodności i jakości usług, 
b)  zapobieganie zniekształcaniu lub ograniczaniu konkurencji (na rynku 
telekomunikacyjnym), 
c)  efektywne inwestowanie w dziedzinie infrastruktury oraz promocję technologii 
innowacyjnych, 
d)  wspieranie skutecznego wykorzystania oraz zarządzania częstotliwościami i numeracją; 
  2)   wspieranie rozwoju rynku wewnętrznego, w tym: 
a)  usuwanie istniejących barier rynkowych w zakresie działalności telekomunikacyjnej, 
b)  wspieranie tworzenia i rozwoju transeuropejskich sieci oraz interoperacyjności usług 
ogólnoeuropejskich, 
c)  zapewnienie równego traktowania (niedyskryminacji w traktowaniu) przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych, 
d)  współpracę z innymi organami regulacyjnymi państw członkowskich i Komisją 
Europejską, w celu spójnego wdrażania i stosowania przepisów; 
  3)   promocję interesów obywateli Unii Europejskiej, w tym: 
a)  zapewnienie wszystkim obywatelom dostępu do usługi powszechnej, 
b)  zapewnienie ochrony konsumenta w ich relacjach z przedsiębiorcą 
telekomunikacyjnym, w szczególności ustanawiając proste i niedrogie procedury 
rozwiązywania sporów przed organem niezależnym od stron występujących w danym 
sporze, 
c)  przyczynianie się do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych osobowych, 
d)  udostępnianie informacji dotyczących ustanawiania cen i warunków użytkowania 
publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, 
e)  identyfikację potrzeb określonych grup społecznych, w szczególności użytkowników 
niepełnosprawnych, 
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f)  zapewnienie integralności i bezpieczeństwa publicznej sieci telekomunikacyjnej; 
  4)   realizację polityki w zakresie promowania różnorodności kulturowej i językowej, jak 
również pluralizmu mediów; 
  5)   zagwarantowanie neutralności technologicznej przyjmowanych norm prawnych. 
Art. 190. 1. Prezes UKE jest organem regulacyjnym w dziedzinie rynku usług 
telekomunikacyjnych i pocztowych. 
Art. 192. 1. Do zakresu działania Prezesa UKE należy w szczególności: 
  1)   wykonywanie, przewidzianych ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie, zadań 
z zakresu regulacji i kontroli rynków usług telekomunikacyjnych, gospodarki w zakresie 
zasobów częstotliwości, zasobów orbitalnych i zasobów numeracji oraz kontroli spełniania 
wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej; 
  2)    wykonywanie zadań: 

  z zakresu regulacji działalności pocztowej, określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. 
- Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, 
poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278), 

  określonych w ustawie: 
  z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, 
  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. 

zm.), 
  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717, z późn. zm.), 
  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; 

  3)   opracowywanie wskazanych przez ministra właściwego do spraw łączności projektów 
aktów prawnych w zakresie łączności; 
  4)   analiza i ocena funkcjonowania rynków usług telekomunikacyjnych i pocztowych; 
  5)   podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących funkcjonowania rynku usług 
telekomunikacyjnych i pocztowych oraz rynku aparatury, w tym rynku urządzeń 
telekomunikacyjnych, z własnej inicjatywy lub wniesionych przez zainteresowane 
podmioty, w szczególności użytkowników i przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w tym 
podejmowanie decyzji w tych sprawach w zakresie określonym niniejszą ustawą; 
  5a)   kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia WE 
nr 717/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie 
roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz 
zmieniającego dyrektywę 2002/21/WE (Dz. Urz. WE L 171 z 29.06.2007, str. 32); 
  5b)  ( wykonywanie kontroli nad operatorami publicznej sieci telekomunikacyjnej i 
dostawcami publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w zakresie realizacji 
obowiązków, o których mowa w art. 180a ust. 1, z wyjątkiem realizacji obowiązków 
dotyczących danych osobowych chronionych zgodnie z przepisami o ochronie danych 
osobowych; 
  5c)   prowadzenie baz danych, o których mowa w art. 71 ust. 4 oraz w art. 180f ust. 2; 
  6)   rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w zakresie 
właściwości Prezesa UKE; 
6a)  rozstrzyganie sporów między operatorem multipleksu a nadawcą, o których mowa w 
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art. 131a-131f, oraz sporów, o których mowa w art. 136a; 
  7)   rozstrzyganie w sprawach uprawnień zawodowych w dziedzinie telekomunikacji, 
określonych w przepisach odrębnych; 
  8)   tworzenie warunków dla rozwoju krajowych służb radiokomunikacyjnych przez 
zapewnianie Rzeczypospolitej Polskiej niezbędnych przydziałów częstotliwości oraz 
dostępu do zasobów orbitalnych; 
  9)   wykonywanie obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku 
publicznego; 
  10)  prowadzenie rejestrów w zakresie ujętym w ustawie; 
  11)  koordynacja rezerwacji częstotliwości w zakresach częstotliwości przeznaczonych dla 
podmiotów, o których mowa w art. 4, w szczególności w zakresach częstotliwości przez 
nich zwalnianych lub dla nich nowo udostępnianych albo współwykorzystywanych z 
innymi użytkownikami; 
  12)  inicjowanie oraz wspieranie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w 
zakresie łączności; 
  13)  współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami telekomunikacyjnymi i 
pocztowymi oraz właściwymi organami innych państw, w zakresie jego właściwości; 
  14)  współpraca z Prezesem UOKiK w sprawach dotyczących przestrzegania praw 
podmiotów korzystających z usług pocztowych i telekomunikacyjnych, przeciwdziałania 
praktykom ograniczającym konkurencję oraz antykonkurencyjnym koncentracjom 
operatorów pocztowych, przedsiębiorców telekomunikacyjnych i ich związków; 
  15)  współpraca z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji w zakresie określonym ustawą i 
przepisami odrębnymi; 
  16)  wykonywanie zadań w sprawach międzynarodowej i wspólnotowej polityki 
telekomunikacyjnej z upoważnienia ministra właściwego do spraw łączności; 
  17)  współpraca z Komisją Europejską i instytucjami wspólnotowymi oraz organami 
regulacyjnymi innych państw członkowskich; 
  18)   przedstawianie Komisji Europejskiej i organom regulacyjnym innych państw 
informacji z zakresu telekomunikacji, w tym wykonywanie obowiązków notyfikacyjnych, 
obejmujących przekazywanie treści postanowień, o których mowa w art. 23 ust. 1, oraz 
informacje o przedsiębiorcach telekomunikacyjnych, którzy zostali uznani za posiadających 
znaczącą pozycję rynkową, świadczących usługę powszechną i realizujących połączenia 
sieci telekomunikacyjnych oraz nałożonych na nich obowiązkach; 
  19)  przeprowadzanie konsultacji środowiskowych z zainteresowanymi podmiotami, w 
szczególności z operatorami, dostawcami usług, użytkownikami, konsumentami oraz 
producentami, w sprawach związanych z zasięgiem, dostępnością oraz jakością usług 
telekomunikacyjnych; 
  20)  przedstawianie Komisji Europejskiej informacji z zakresu poczty, w tym danych 
dotyczących operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe, informacji o sposobie 
udostępniania korzystającym z powszechnych usług pocztowych szczegółowych i 
aktualnych informacji dotyczących charakteru oferowanych usług, warunków dostępu, cen 
i wskaźników terminowości doręczeń, informacji o systemie rachunku kosztów 
stosowanym przez operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe, a na żądanie 
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- pkt 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19)    "wymagania podstawowe": ogólne przyczyny 
nieekonomiczne, które mogą skłonić państwo 
członkowskie do narzucenia warunków dotyczących 
świadczenia usług pocztowych. Przyczyny te 
obejmują tajemnicę korespondencji, bezpieczeństwo 
sieci w związku z przewozem towarów 
niebezpiecznych, poszanowanie warunków 
zatrudnienia i systemów zabezpieczenia społecznego 
ustanowionych przepisami ustawowymi, 
wykonawczymi lub administracyjnymi lub układem 
zbiorowym wynegocjowanym pomiędzy krajowymi 
partnerami społecznymi, zgodnie z prawem 
wspólnotowym i krajowym, oraz, w uzasadnionych 
przypadkach, ochronę danych, ochronę środowiska i 
planowanie regionalne. Ochrona danych może 
obejmować ochronę danych osobowych, niejawny 
charakter przekazywanych lub przechowywanych 
informacji oraz ochronę prywatności; 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
art. 7, art. 
36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komisji Europejskiej - informacji o przyjętych wskaźnikach terminowości doręczeń dla 
powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym. 
2. (uchylony). 
3.  Na podstawie informacji uzyskanych od przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz 
innych podmiotów dysponujących infrastrukturą telekomunikacyjną lub realizujących 
inwestycje w tym zakresie Prezes UKE, w terminie do dnia 30 czerwca, ogłasza raport o 
stanie rynku telekomunikacyjnego za rok ubiegły, uwzględniający pokrycie terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zasięgiem stacjonarnych i ruchomych publicznych sieci 
telefonicznych, oraz przedstawia prognozy inwestycyjne dotyczące rozwoju tych sieci. 
Raport publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej. 
 
 
 
Art. 7. Działalność pocztową w zakresie objętym obowiązkiem wpisu do rejestru może 

wykonywać przedsiębiorca, który: 
1) zapewnia warunki do przestrzegania tajemnicy pocztowej, o której mowa w art. 40; 
2) zapewnia warunki techniczne i organizacyjne świadczenia usług pocztowych 

niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa obrotu pocztowego; 
3) posiada regulamin świadczenia usług pocztowych oraz cennik usług pocztowych; 
4) nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo przeciwko ochronie informacji, 

wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i 
papierami wartościowymi lub umyślne przestępstwo skarbowe - dotyczy to osób 
fizycznych wykonujących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub osób 
kierujących działalnością osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących 
osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną; 

5) zapewnia, że wykonywanie działalności objętej wpisem do rejestru nie zagraża 
obronności, bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu. 

 
Art. 36. 1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przesyłka pocztowa może 
spowodować uszkodzenie innych przesyłek lub mienia operatora pocztowego, operator 
może zażądać jej otwarcia przez nadawcę, a w przypadku gdy wezwanie nadawcy do 
otwarcia przesyłki jest niemożliwe lub było bezskuteczne, może zabezpieczyć przesyłkę na 
własny koszt w sposób zapewniający bezpieczeństwo obrotu pocztowego. 

2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przesyłka pocztowa stanowi 
przedmiot przestępstwa lub jej zawartość stanowi zagrożenie dla ludzi lub środowiska, 
operator pocztowy powiadamia niezwłocznie właściwe podmioty oraz zatrzymuje i 
zabezpiecza przesyłkę do chwili dokonania oględzin przez te podmioty. 
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- pkt 20 

 
20)   "usługi świadczone według ceny 
jednostkowej": usługi pocztowe, dla których taryfa 
określona jest w ogólnych warunkach operatora(-
ów) świadczącego(-ych) usługę powszechną w 
odniesieniu do pojedynczych przesyłek pocztowych. 
 

 
T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
art. 53-59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 53. 1. Operator wyznaczony jest obowiązany ustalać opłaty za usługi 
powszechne w sposób przejrzysty i niedyskryminujący oraz odzwierciedlający koszty 
świadczenia tych usług. 

2. W przypadku ustalenia przez operatora wyznaczonego niejednolitych opłat za 
usługi powszechne, Prezes UKE może nałożyć na operatora, w drodze decyzji, obowiązek 
stosowania jednolitych opłat za te usługi na terytorium całego kraju, jeżeli jest to konieczne 
dla zapewnienia usług powszechnych, w szczególności ich przystępności cenowej. 
Wydając decyzję Prezes UKE bierze pod uwagę zachowanie równowagi finansowej 
operatora wyznaczonego i rentowności usług powszechnych oraz wpływ zmian wysokości 
opłat za usługi powszechne na ostateczny poziom kosztu netto obowiązku świadczenia 
usług powszechnych i możliwości jego sfinansowania.  

3. Decyzję, o której mowa w ust. 2, Prezes UKE podejmuje w terminie 60 dni od 
dnia otrzymania informacji, o której mowa w art. 50.  

 
Art. 54. 1. Operator wyznaczony może stosować taryfy specjalne, niższe od 

obowiązujących za dany rodzaj lub sposób świadczenia usługi powszechnej, w stosunku do 
nadawców, którzy wykonują uzgodnione z operatorem czynności związane z 
przygotowaniem lub opracowaniem przesyłek pocztowych lub uzgodnią z nim dodatkowe 
warunki w zakresie sposobu świadczenia usługi oraz do nadawców nadających znaczną 
liczbę przesyłek w ustalonym z operatorem okresie, pod warunkiem że operator przy 
ustalaniu taryf specjalnych: 
1) stosuje wobec nadawców jednolite i równe kryteria zarówno co do opłat za usługi 

powszechne, jak i warunków związanych z umową o świadczenie tych usług; 
2) uwzględnia poniesione koszty świadczenia usługi powszechnej.  

2. Operator wyznaczony jest obowiązany określić w regulaminie, o którym mowa 
w art. 49 ust. 1, kryteria ustalania taryf specjalnych oraz odpowiadające tym kryteriom 
poziomy opustów od opłat obowiązujących za dany rodzaj lub sposób świadczenia usługi 
powszechnej  z uwzględnieniem zasad, o których mowa w ust. 1.  

 
Art. 55. 1. Prezes UKE określa, w drodze decyzji, na trzyletnie okresy 

maksymalne roczne poziomy opłat za usługi powszechne, mając na uwadze koszty 
świadczenia usług powszechnych, zapewnienie przystępności cenowej tych usług oraz 
uwarunkowania rynkowe i ekonomiczne.. 

2. Maksymalne roczne poziomy opłat za usługi powszechne mogą być określane 
przez Prezesa UKE dla poszczególnych usług powszechnych lub dla tych usług 
pogrupowanych ze względu na ich podobieństwo. Maksymalne roczne poziomy opłat za 
usługi powszechne określa się zgodnie z metodologią, o której mowa w ust. 5. 

3. Operator wyznaczony jest obowiązany przedstawić na wezwanie Prezesa UKE 
w terminie w nim określonym, nie krótszym niż 7 dni, dane niezbędne do ustalenia 
maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne wraz z uzasadnieniem, 
które powinno w szczególności wskazywać sposób ich wyliczenia. 

4. Prezes UKE może wezwać operatora wyznaczonego do przedstawienia, w 
terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania, wyjaśnień niezbędnych do 
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wydania decyzji, o której mowa w ust. 1. 
5. Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, metodologię ustalania 
maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne, zapewniając 
uwzględnienie w metodologii kosztów świadczenia usług powszechnych, zmian warunków 
rynkowych oraz jej przejrzystość. 

 
Art. 56. 1. W przypadku znacznych zmian wartości danych stosowanych przy ustaleniu 
maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne, Prezes UKE może 
zmienić decyzję, o której mowa w art. 55 ust. 1, określając maksymalny roczny poziom 
opłat za usługi powszechne na czas pozostały do zakończenia trzyletniego okresu, o którym 
mowa w art. 55 ust. 1.  
2. Decyzja, o której mowa w art. 55 ust. 1, może być także zmieniona w związku z 
powzięciem przez Prezesa UKE informacji o prognozowanej wysokości kosztu netto i 
straty na usługach powszechnych, o której mowa w art. 110, lub otrzymaniem planu działań 
naprawczych, o którym mowa w art. 111.  
3. Maksymalny roczny poziom opłat za usługi powszechne określa się zgodnie z 
metodologią, o której mowa w art. 55 ust. 5. 4. Operator wyznaczony jest obowiązany 
przedstawić na wezwanie Prezesa UKE w terminie w nim określonym, nie krótszym niż 7 
dni, dane niezbędne do ustalenia maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi 
powszechne wraz z uzasadnieniem, które powinno w szczególności wskazywać sposób ich 
wyliczenia.  
5. Prezes UKE może wezwać operatora wyznaczonego do przedstawienia, w terminie nie 
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania, wyjaśnień niezbędnych do wydania 
decyzji, o której mowa w ust. 1.  
Art. 57. 1. Operator wyznaczony przedkłada Prezesowi UKE projekt cennika usług 
powszechnych albo projekt zmian do obowiązującego cennika wraz z określeniem 
poszczególnych składników kosztów świadczenia każdej usługi, co najmniej na 60 dni 
przed planowanym terminem ich wprowadzenia.  
2. Prezes UKE może, w drodze decyzji, w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu 
cennika usług powszechnych albo zmian do obowiązującego cennika, wnieść sprzeciw w 
stosunku do całości albo części projektu cennika albo projektu zmian do obowiązującego 
cennika, jeżeli są one sprzeczne z przepisami ustawy, w szczególności w przypadku 
przekroczenia maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne określonych 
w decyzji, o której mowa w art. 55 ust. 1. Cennik usług powszechnych albo jego zmiany w 
zakresie objętym sprzeciwem Prezesa UKE nie wchodzą w życie.  
Art. 58. 1. Operator wyznaczony może wystąpić do Prezesa UKE z wnioskiem o wydanie 
zgody na zmianę cennika usług powszechnych lub jego części skutkującą przekroczeniem 
maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne określonych w decyzji, o 
której mowa w art. 55 ust. 1, jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia świadczenia usług 
powszechnych bez naruszenia równowagi finansowej operatora wyznaczonego w zakresie 
dotyczącym świadczenia usług powszechnych. 2. Prezes UKE wydaje decyzję w sprawie 
wniosku, o którym mowa w ust. 1, w terminie 60 dni od dnia jego złożenia, mając na 
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uwadze zapewnienie dostępności usług powszechnych oraz sytuację finansową operatora 
wyznaczonego w zakresie dotyczącym świadczenia usług powszechnych i potrzebę 
zapewnienia rentowności tych usług.  
Art. 59. Cennik usług powszechnych oraz zmiany do obowiązującego cennika podlegają 
niezwłocznie ogłoszeniu na stronie podmiotowej BIP oraz są udostępniane w każdej 
placówce pocztowej operatora wyznaczonego i na jego stronie internetowej, a ponadto 
stanowią nieodpłatny załącznik do umowy o świadczenie usługi pocztowej, której 
przedmiotem jest świadczenie usługi powszechnej, gdy wynika to z właściwości zawieranej 
umowy.  

Art. 3 1. Państwa Członkowskie zapewnią, by użytkownicy 
korzystali z prawa do usług powszechnych 
obejmujących ciągłe świadczenie usług pocztowych 
o określonej jakości we wszystkich punktach na 
swoich obszarach, po przystępnych cenach dla 
wszystkich użytkowników. 
2. W tym celu Państwa Członkowskie podejmą 
działania w celu zapewnienia, by gęstość punktów 
kontaktowych i punktów dostępu uwzględniała 
potrzeby użytkowników. 
3.  Podejmują one działania w celu zapewnienia, że 
świadczenie usługi powszechnej jest gwarantowane 
nie mniej niż pięć dni roboczych w tygodniu, poza 
okolicznościami lub warunkami geograficznymi 
uważanymi za wyjątkowe, i że jako minimum 
obejmuje: 

     edno przyjmowanie, 
     edno doręczenie do domu lub siedziby każdej osoby 

fizycznej lub prawnej lub - w wyniku odstępstwa - 
na podstawie warunków ustalonych przez krajowy 
organ regulacyjny, jedno doręczenie do 
odpowiednich instalacji. 
O jakimkolwiek wyjątku lub derogacji przyznanej 
przez krajowy organ regulacyjny zgodnie z 
niniejszym ustępem należy powiadomić Komisję 
oraz wszystkie krajowe organy regulacyjne. 
4. Każde Państwo Członkowskie podejmie działania 
konieczne do zapewnienia, by usługi powszechne 
obejmowały przynajmniej następujące świadczenia: 

T 

 
 

 
 

 
art.4,5,45

,46,47 192 
ust.1 pkt 
20 (Prawo 
telekomun
ikacyjne), 
art.51 

Art. 4. Do świadczenia usług pocztowych w obrocie zagranicznym stosuje się 
przepisy ustawy, jeżeli międzynarodowe przepisy pocztowe nie stanowią inaczej. 

 
Art. 5. Zadania z zakresu działalności pocztowej, określone dla zarządów 

pocztowych lub administracji pocztowych w międzynarodowych przepisach pocztowych, 
wykonuje operator wyznaczony. 
 

Art. 45. 1. Do usług powszechnych zalicza się świadczone w obrocie krajowym i 
zagranicznym w ramach obowiązku, o którym mowa w art. 46, usługi pocztowe 
obejmujące:  

1) przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie:  
a) przesyłek listowych, w tym poleconych i z zadeklarowaną wartością, o wadze 

do 2000 g i liczonych z tolerancją 2 mm wymiarach:  
 
- maksymalnych – 900 mm, stanowiących sumę długości, szerokości i wysokości, 

przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 600 mm, a w przypadku przesyłki 
listowej w formie rulonu – 1040 mm, stanowiących sumę długości i podwójnej średnicy, 
przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 900 mm, - minimalnych – 170 mm w 
przypadku przesyłki listowej w formie rulonu, stanowiących sumę długości i podwójnej 
średnicy, przy czym największy wymiar nie może być mniejszy niż 100 mm, - 
minimalnych strony adresowej – 90x140 mm,  

b) przesyłek dla ociemniałych,  
c) paczek pocztowych, w tym z zadeklarowaną wartością, o masie do 10 000 g i 

wymiarach, z których największy nie przekracza 1500 mm, a suma długości i największego 
obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość nie przekracza 3000 mm;  

2) sortowanie, przemieszczanie i doręczanie nadesłanych z zagranicy paczek 
pocztowych o masie do 20 000 g i wymiarach, o których mowa w pkt 1 lit. c.  

2. Usług pocztowych, o których mowa w ust. 1, świadczonych dla nadawców 
masowych nie zalicza się do usług powszechnych.  

Art. 46. 1. Do świadczenia usług powszechnych na terytorium całego kraju jest 
obowiązany operator wyznaczony. 2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje 
świadczenie usług powszechnych:  
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     rzyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i 
doręczanie przesyłek pocztowych do dwóch 
kilogramów, 

     rzyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i 
doręczanie paczek pocztowych do 10 kilogramów, 

     sługi obejmujące przesyłki polecone i przesyłki 
wartościowe. 
5.  "Krajowe organy regulacyjne mogą podwyższyć 
limit wagowy w ramach usługi powszechnej dla 
paczek pocztowych do dowolnej wagi 
nieprzekraczającej 20 kilogramów oraz mogą 
określić specjalne zasady dostarczania takich paczek 
"od drzwi do drzwi". 
Niezależnie od limitu wagowego w ramach usługi 
powszechnej dla paczek pocztowych, przyjętego 
przez państwo członkowskie, państwa członkowskie 
zapewniają doręczanie na ich terytoriach paczek 
pocztowych otrzymywanych z innych państw 
członkowskich i ważących do 20 kilogramów. 
6. Minimalne i maksymalne wymiary przesyłek 
pocztowych, o których mowa, zostały określone w 
odpowiednich przepisach przyjętych przez 
Światowy Związek Pocztowy. 
7. Usługi powszechne zdefiniowane w niniejszym 
artykule obejmują usługi zarówno w obrocie 
krajowym, jak i zagranicznym. 
 

1) w sposób jednolity w porównywalnych warunkach;  
2) przy zapewnieniu na terytorium całego kraju rozmieszczenia:  
a) placówek pocztowych operatora wyznaczonego zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 47 pkt 3 oraz  
b) nadawczych skrzynek pocztowych odpowiedniego do zapotrzebowania na 

danym terenie;  
3) z zachowaniem wskaźników czasu przebiegu przesyłek pocztowych;  
4) po przystępnych cenach;  
5) z częstotliwością zapewniającą co najmniej jedno opróżnianie nadawczej 

skrzynki pocztowej i doręczanie przesyłek pocztowych, co najmniej w każdy dzień roboczy 
i nie mniej niż przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;  

6) w sposób umożliwiający uzyskanie przez nadawcę dokumentu 
potwierdzającego odbiór przesyłki rejestrowanej.  

 
Art. 47. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, 

warunki wykonywania usług powszechnych obejmujące:  
1) wskaźniki czasu przebiegu przesyłek pocztowych w obrocie krajowym,  
2) wymagania w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych, w 

tym:  
a) warunki przyjmowania przesyłek,  
b) sposób postępowania z przesyłkami uszkodzonymi,  
c) sposób dokumentowania wykonania usługi doręczenia przesyłek 

rejestrowanych,  
d) terminy odbioru przesyłek z placówki pocztowej operatora wyznaczonego,  
e) wymagania w zakresie opakowania przesyłek,  
f) sposób rozmieszczenia oznaczenia adresata, adresu, informacji o opłacie 

pocztowej oraz innych oznaczeń na stronie adresowej przesyłki listowej,  
3) sposób rozmieszczenia placówek pocztowych operatora wyznaczonego,  
4) minimalny procentowy udział nadawczych skrzynek pocztowych operatora 

wyznaczonego, których umieszczenie spełnia wymagania, o których mowa w art. 62 pkt 3,  
5) sposób świadczenia usług powszechnych  
 
- biorąc pod uwagę ochronę interesów podmiotów korzystających z usług 

powszechnych, w tym w zakresie czasu przebiegu przesyłek pocztowych, przejrzystość 
wymagań w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych, dostępność 
nadawczych skrzynek pocztowych operatora wyznaczonego dla osób niepełnosprawnych 
poruszających się za pomocą wózka inwalidzkiego, dostępność placówek pocztowych 
operatora wyznaczonego oraz jednolity sposób świadczenia usług powszechnych, 
rzeczywiste zapotrzebowanie na usługi powszechne i wpływ warunków wykonywania tych 
usług na koszt usług powszechnych.  

 
Art. 51. 1. Prezes UKE może w drodze decyzji ustanowić dla operatora 

wyznaczonego odstępstwo od obowiązku świadczenia usług powszechnych na określonym 
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obszarze z:  
1) częstotliwością, o której mowa w art. 46 ust. 2 pkt 5 lub  
2) zachowaniem wskaźników czasu przebiegu przesyłek pocztowych, o których 

mowa w art. 47 pkt 1, lub  
3) zachowaniem sposobu rozmieszczenia placówek pocztowych, o którym mowa 

w art. 47 pkt 3.  
 
2. Odstępstwo, o którym mowa w ust. 1, ustanawia się, jeżeli zachodzi co najmniej 

jedna z następujących okoliczności:  
1) niska gęstość zaludnienia;  
2) trudne warunki geograficzne, które w sposób istotny wpływają na utrudnienie 

komunikacji pocztowej z siedliskami ludzkimi;  
3) niski popyt na usługi powszechne;  
 
4) niska rentowność albo nierentowność usług powszechnych, skutkująca trudną 

sytuacją finansową operatora wyznaczonego.  
3. Odstępstwo jest ustanawiane przez Prezesa UKE na podstawie informacji, o 

której mowa w art. 50, art. 110 i art. 111.  
4. Operator wyznaczony może, łącznie z informacją, o której mowa w art. 50, 

złożyć wniosek o ustanowienie odstępstwa.  
5. Decyzję w sprawie odstępstwa Prezes UKE wydaje w terminie 60 dni od dnia 

otrzymania informacji, o której mowa w art. 50. 6. Prezes UKE jest obowiązany 
poinformować Komisję Europejską o ustanowionym odstępstwie, o którym mowa w ust. 1 
pkt 1 i 2.  
 
USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne  
art. 192 ust.1 pkt 20 (w brzmieniu zmienianym w art. 159 projektu ustawy Prawo 
pocztowe) 
 Do zakresu działania Prezesa UKE należy w szczególności: 
20) przedstawianie Komisji Europejskiej informacji z zakresu poczty, w tym: 
a) o nazwie i adresie operatora wyznaczonego świadczącego usługi powszechne, 
b) o sposobie udostępniania korzystającym z usług powszechnych szczegółowych i 

aktualnych informacji dotyczących charakteru oferowanych usług, warunków dostępu, cen 
i minimalnych wymagań w zakresie czasu przebiegu przesyłek pocztowych, 

c) o przyjętych dla obrotu krajowego minimalnych wymaganiach dotyczących czasu 
przebiegu przesyłek pocztowych i przyznanym odstępstwie w tym zakresie, 

d) o przyznanym odstępstwie od częstotliwości opróżniania nadawczych skrzynek 
pocztowych i doręczania przesyłek z jednoczesnym przekazaniem tej informacji 
pocztowym organom regulacyjnym krajów członkowskim Unii Europejskiej, 

e) danych statystycznych o krajowym rynku pocztowym oraz, na żądanie Komisji 
Europejskiej, informacji o systemie rachunku kosztów stosowanym przez operatora 
wyznaczonego.”; 
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Art. 4. 1. Każde państwo członkowskie zapewnia, że 

świadczenie usługi powszechnej jest zagwarantowane, 
i powiadamia Komisję o działaniach, jakie podjęło w 
celu wypełnienia tego obowiązku. Komitet, o którym 
mowa w art. 21, jest informowany o środkach 
ustanowionych przez państwa członkowskie w celu 
zapewnienia świadczenia usługi powszechnej. 
2. Państwa członkowskie mogą wyznaczyć jedno lub 
więcej przedsiębiorstw jako operatorów świadczących 
usługę powszechną, tak by zapewnić świadczenie 
usługi na całym terytorium kraju. Państwa 
członkowskie mogą wyznaczać różne 
przedsiębiorstwa do świadczenia różnych elementów 
usługi powszechnej lub do świadczenia tej usługi w 
różnych częściach terytorium kraju. W takiej sytuacji 
ustalają one zgodnie z prawem wspólnotowym 
przypisane im prawa i obowiązki oraz podają je do 
wiadomości publicznej. W szczególności państwa 
członkowskie podejmują środki w celu zapewnienia, 
że warunki powierzania świadczenia usługi 
powszechnej oparte są na zasadach przejrzystości, 
niedyskryminacji i proporcjonalności, gwarantując 
tym samym ciągłość świadczenia powszechnej usługi 
pocztowej przy uwzględnieniu istotnej roli, jaką 
odgrywa ona dla spójności społecznej i terytorialnej. 
Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o 
tożsamości wyznaczonego(-ych) operatora(-ów) 
świadczącego(-ych) usługę powszechną. Wyznaczenie 
operatora świadczącego usługi powszechne podlega 
okresowym przeglądom i jest analizowane pod kątem 
zgodności z warunkami i zasadami określonymi w 
niniejszym artykule. Państwa członkowskie 
zapewniają, aby czas trwania wyznaczenia był 
wystarczający na uzyskanie zwrotu z inwestycji. 
 

T art.46, art. 4 
i 5, art. 71, 
art. 166 ust. 
1, art.76, 
art. 72 ust. 
3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 46.. 1. Do świadczenia usług powszechnych na terytorium całego kraju jest obowiązany 
operator wyznaczony. 
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje świadczenie usług powszechnych: 
1) w sposób jednolity w porównywalnych warunkach; 
2) przy zapewnieniu na terytorium całego kraju rozmieszczenia: 
placówek operatora wyznaczonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 pkt 
3 oraz  
nadawczych skrzynek pocztowych odpowiedniego do zapotrzebowania na danym terenie; 
3) z zachowaniem wskaźników czasu przebiegu przesyłek pocztowych; 
4) po przystępnych cenach; 
5) z częstotliwością zapewniającą co najmniej jedno opróżnianie nadawczej skrzynki 
pocztowej i doręczanie przesyłek pocztowych, co najmniej w każdy dzień roboczy i nie 
mniej niż przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
6) przy zapewnieniu uzyskania potwierdzenia odbioru przesyłki rejestrowanej 
 
Art. 4. Do świadczenia usług pocztowych w obrocie zagranicznym stosuje się przepisy 
ustawy, jeżeli międzynarodowe przepisy pocztowe nie stanowią inaczej. 
 
Art. 5. Zadania z zakresu działalności pocztowej, określone dla zarządów pocztowych lub 
administracji pocztowych w międzynarodowych przepisach pocztowych, wykonuje operator 
wyznaczony. 
 
Art. 71. 1. Operator wyznaczony jest wybierany na okres 10 lat  przez Prezesa UKE, w 
drodze decyzji, spośród operatorów pocztowych wyłonionych w drodze konkursu 
ogłaszanego przez Prezesa UKE. 
2. Do konkursu może przystąpić operator pocztowy prowadzący działalność pocztową na 
podstawie wpisu do rejestru, który posiada zdolność ekonomiczną i techniczną obejmującą 
co najmniej: 

1) sieć placówek, 
2) liczbę centrów rozdzielczych, 
3) środki transportu, 
4) organizację pracy, 
5) płynność finansową 

- umożliwiającą realizację zadań operatora wyznaczonego. 
3. Prezes UKE dokonuje wyboru operatora wyznaczonego mając na uwadze: 

1) zachowanie ciągłości świadczenia usług powszechnych; 
2) zapewnienie wymaganych wskaźników czasu przebiegu przesyłek pocztowych oraz 

dostępności usług powszechnych;  
3) koszt świadczenia usług powszechnych przedstawiony przez operatora pocztowego; 
4) zapewnienie rentowności świadczenia usług powszechnych; 
5) zadania operatora wyznaczonego, w tym wykonywane na rzecz obronności, 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego; 
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6) zdolność ekonomiczną i techniczną operatora pocztowego do świadczenia usług 
powszechnych. 

  4. Decyzja o wyborze operatora wyznaczonego powinna zawierać w szczególności: 
1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania i adres głównego 

miejsca wykonywania działalności pocztowej; 
2) oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy i numer w rejestrze przedsiębiorców albo 

w innym właściwym rejestrze; 
3) numer identyfikacji podatkowej; 
4) numer w rejestrze; 
5) termin rozpoczęcia i zakończenia wykonywania obowiązku świadczenia usług 

powszechnych. 
 
Art. 166. 1. Poczta Polska S.A. pełni obowiązki operatora wyznaczonego w okresie 3 lat od 
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 
 2. W okresie, o którym mowa w ust. 1:  
1) wymagań dotyczących zachowania wskaźników czasu przebiegu przesyłek pocztowych 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 47 pkt 1 nie stosuje się do Poczty 
Polskiej S.A.;  
2) wskaźniki czasu przebiegu przesyłek uzyskane przez Pocztę Polską S.A. w danym roku 
nie mogą być niższe niż uzyskane w 2012 r.  
 
Art. 76. Prezes UKE niezwłocznie informuje Komisję Europejską o wyborze operatora 
wyznaczonego, podając jego firmę, siedzibę i adres oraz datę rozpoczęcia przez niego 
realizacji zadań operatora wyznaczonego.  
 
art. 72 ust. 3 
3. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wymagany zakres informacji umieszczanych w ogłoszeniu o konkursie na operatora 
wyznaczonego kierując się postanowieniami 46 ust. 2 oraz mając na uwadze, że minimalny 
zakres informacji w ogłoszeniu o konkursie powinien obejmować co najmniej warunki 
uczestnictwa w konkursie, termin składania ofert i kryteria ich oceny; 
2) zakres wymaganej dokumentacji konkursowej, mając na uwadze zupełność 
dokumentacji niezbędnej do wyboru operatora wyznaczonego oraz to, że  zakres 
dokumentacji konkursowej powinien co najmniej określać warunki uczestnictwa w 
konkursie, wymagania jakim powinna odpowiadać oferta i kryteria oceny ofert; 

3) tryb postępowania konkursowego, mając na uwadze przejrzystość, rzetelność i 
obiektywność postępowania konkursowego. 
 

Art. 5 
ust.1 
 
 
 

Artykuł 5  
1. Każde Państwo Członkowskie podejmie działania 
w celu zapewnienia, by świadczenie usług 
powszechnych spełniało następujące wymagania: 
–     powinno oferować usługę gwarantującą 

 art.45-49 
 
 
 
 

Art. 45. 1. Do usług powszechnych zalicza się świadczone w obrocie krajowym i 
zagranicznym w ramach obowiązku, o którym mowa w art. 46 ust. 1,  usługi pocztowe 
obejmujące: 
1) przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie: 

a) przesyłek listowych, w tym poleconych i z zadeklarowaną wartością, o wadze do  
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zgodność z wymaganiami podstawowymi, 
–     powinno oferować użytkownikom identyczną 
usługę w porównywalnych warunkach, 
–     powinno być dostępne bez żadnej formy 
dyskryminacji, szczególnie bez dyskryminacji 
wynikającej z czynników politycznych, religijnych 
lub ideologicznych, 
–     nie powinno być przerywane ani wstrzymywane, 
poza przypadkami siły wyższej, 
–     powinno ulegać zmianom, w odpowiedzi na 
rozwój środowiska technologicznego, 
ekonomicznego i społecznego oraz na potrzeby 
użytkowników. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2000 g i liczonych z tolerancją 2 mm wymiarach: 
- maksymalnych – 900 mm, stanowiących sumę długości, szerokości i 
wysokości, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 600 mm, 
a w przypadku przesyłki listowej w formie rulonu – 1040 mm, 
stanowiących sumę długości i podwójnej średnicy, przy czym największy 
wymiar nie może przekroczyć 900 mm, 
- minimalnych – 170 mm w przypadku przesyłki listowej w formie 
rulonu, stanowiących sumę długości i podwójnej średnicy, przy czym 
największy wymiar nie może być mniejszy niż 100 mm, 
- minimalnych strony adresowej – 90x140 mm, 

b) przesyłek dla ociemniałych, 
c) paczek pocztowych, w tym z zadeklarowaną wartością, o masie do 10 000 g i 

wymiarach, z których największy nie przekracza 1500 mm, a suma długości i 
największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość nie przekracza 
3000 mm; 

2) sortowanie, przemieszczanie i doręczanie nadesłanych z zagranicy paczek pocztowych 
o masie do 20 000 g i wymiarach, o których mowa w pkt 1 lit. c. 

2. Usług pocztowych, o których mowa w ust. 1, świadczonych dla nadawców 
masowych nie zalicza się do usług powszechnych. 

 
Art. 46. 1. Do świadczenia usług powszechnych na terytorium całego kraju jest 

obowiązany operator wyznaczony. 
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje świadczenie usług 

powszechnych: 
1) w sposób jednolity w porównywalnych warunkach; 
2) przy zapewnieniu na terytorium całego kraju rozmieszczenia: 

a) placówek pocztowych operatora wyznaczonego zgodnie z przepisami wydanymi 
na podstawie art. 47 pkt 3 oraz  

b) nadawczych skrzynek pocztowych odpowiedniego do zapotrzebowania na danym 
terenie; 

3) z zachowaniem wskaźników czasu przebiegu przesyłek pocztowych; 
4) po przystępnych cenach; 
5) z częstotliwością zapewniającą co najmniej jedno opróżnianie nadawczej skrzynki 

pocztowej i doręczanie przesyłek pocztowych, co najmniej w każdy dzień roboczy i nie 
mniej niż przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 

6) w sposób umożliwiający uzyskanie  przez nadawcę dokumentu potwierdzającego 
odbiór przesyłki rejestrowanej. 
 

Art. 47. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, 
warunki wykonywania usług powszechnych obejmujące: 
1) wskaźniki czasu przebiegu przesyłek pocztowych w obrocie krajowym, 
2) wymagania w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych, w tym: 

a) warunki przyjmowania przesyłek, 
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b) sposób postępowania z przesyłkami uszkodzonymi,  
c) sposób dokumentowania wykonania usługi doręczenia przesyłek rejestrowanych, 
d) terminy odbioru przesyłek z placówki pocztowej operatora wyznaczonego, 
e) wymagania w zakresie opakowania przesyłek, 
f) sposób rozmieszczenia oznaczenia adresata, adresu, informacji o opłacie 

pocztowej oraz innych oznaczeń na stronie adresowej przesyłki listowej;  
3) sposób rozmieszczenia placówek pocztowych operatora wyznaczonego  
4) minimalny procentowy udział nadawczych skrzynek pocztowych operatora 

wyznaczonego których umieszczenie spełnia wymagania, o których mowa w art. 62 
pkt 3, 

5) sposób świadczenia usług powszechnych 
- biorąc pod uwagę ochronę interesów podmiotów korzystających z usług powszechnych, 
w tym w zakresie czasu przebiegu przesyłek pocztowych, przejrzystość wymagań w 
zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych, dostępność skrzynek 
nadawczych operatora wyznaczonego dla osób niepełnosprawnych poruszających się za 
pomocą wózka inwalidzkiego, dostępność placówek operatora wyznaczonego oraz 
jednolity sposób świadczenia usług powszechnych, rzeczywiste zapotrzebowanie na 
usługi powszechne i wpływ warunków wykonywania tych usług na koszt usług 
powszechnych.  

 
Art. 48. Operator wyznaczony nie może odmówić zawarcia umowy o świadczenie 

usługi pocztowej dotyczącej świadczenia usługi powszechnej, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 
i ust. 2 pkt 1. 
 

Art. 49. 1. Operator wyznaczony określa w regulaminie świadczenia usług 
powszechnych warunki ich świadczenia oraz ogólne warunki dostępu do tych usług. 

2a. Operator wyznaczony określa w regulaminie świadczenia usług powszechnych 
sposób informowania  o zasadach wprowadzania na terytorium Unii Europejskiej przesyłek 
zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w w rozporządzeniu 
Komisji (WE) nr 206/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie wprowadzania do Wspólnoty 
osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego i zmieniającym rozporządzenie 
(WE) nr 136/2004.. 

3. Operator wyznaczony przedkłada Prezesowi UKE projekt regulaminu 
świadczenia usług powszechnych albo projekt zmian do obowiązującego regulaminu, wraz 
z uzasadnieniem, co najmniej na 60 dni przed planowanym terminem ich wprowadzenia. 

4. Prezes UKE może, w drodze decyzji, w terminie 30 dni od dnia przedłożenia 
projektu regulaminu świadczenia usług powszechnych albo projektu zmian do 
obowiązującego regulaminu, wnieść sprzeciw wobec ich postanowień, jeżeli są sprzeczne z 
przepisami prawa lub naruszają prawa podmiotów korzystających z usług powszechnych. 

5. Regulamin świadczenia usług powszechnych albo jego zmiany w części objętej 
sprzeciwem Prezesa UKE nie wchodzą w życie. 

6. Operator wyznaczony jest obowiązany udostępniać regulamin świadczenia usług 
powszechnych w każdej swojej placówce pocztowej i na swojej stronie internetowej. 
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ust.2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2. Przepisy ust. 1 nie wykluczają środków, jakie 
państwa członkowskie przyjmują zgodnie z 
wymaganiami związanymi z interesem publicznym 
uznanym w Traktacie, w szczególności w art. 30 i 46 
Traktatu, dotyczących, między innymi, moralności 
publicznej, bezpieczeństwa publicznego, w tym 
dochodzeń w sprawie przestępstw, oraz porządku 
publicznego. 
 

 
 
 
 
 
 
art.16 
 

7. Jeżeli wynika to z właściwości umowy o świadczenie usługi pocztowej, której 
przedmiotem jest świadczenie usługi powszechnej, regulamin świadczenia usług 
powszechnych stanowi nieodpłatny załącznik do umowy. 

 
 
Art. 16. 1. Operator pocztowy odmawia zawarcia umowy o świadczenie usługi 

pocztowej albo może odstąpić od umowy, jeżeli: 
1) nie są spełnione przez nadawcę wymagania dotyczące świadczenia usług pocztowych 

określone w ustawie lub w przepisach wydanych na jej podstawie, a także w 
regulaminie świadczenia usług pocztowych; 

2) zawartość lub opakowanie przesyłki pocztowej naraża osoby trzecie lub operatora 
pocztowego na szkodę; 

3) na opakowaniu przesyłki pocztowej lub w widocznej części jej zawartości znajdują się 
napisy, wizerunki, rysunki lub inne znaki graficzne naruszające prawo lub znaki opłaty 
pocztowej niespełniające wymagań określonych w ustawie; 

4) usługa pocztowa miałaby być wykonywana w całości lub w części na obszarze 
nieobjętym wpisem do rejestru, chyba że operator pocztowy zawarł umowę o 
współpracę umożliwiającą wykonanie usługi poza tym obszarem; 

5) przyjmowanie lub przemieszczanie przesyłki pocztowej jest zabronione na podstawie 
odrębnych przepisów. 

2. Operator pocztowy może ponadto: 
1) odmówić zawarcia umowy o świadczenie usługi pocztowej, jeżeli przesyłka pocztowa 

nie spełnia określonych przez operatora pocztowego warunków wymaganych do 
zawarcia umowy; 

2) odstąpić od umowy o świadczenie usługi pocztowej, jeżeli przesyłka pocztowa nie 
spełnia warunków określonych w umowie. 

3.  W przypadku odstąpienia przez operatora pocztowego, z przyczyny określonej 
w ust. 1 lub ust. 2 pkt 2, od umowy o świadczenie usługi pocztowej przyjętą przesyłkę 
pocztową zwraca się nadawcy na jego koszt oraz dokonuje się zwrotu pobranej opłaty za 
usługę pocztową, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W przypadku odstąpienia przez operatora pocztowego, z przyczyny określonej 
w ust. 1 pkt 4, od umowy o świadczenie usługi pocztowej zawartej w sposób określony w 
art. 15 ust. 1 pkt 2: 
1) nadawcę obciąża się kosztami zwrotu przyjętej przesyłki pocztowej, jeżeli operator 

pocztowy umieścił na nadawczej skrzynce pocztowej informację o obszarze doręczania 
przesyłek listowych wrzuconych do skrzynki, o ile obszar ten jest ograniczony; 

2) pobrana opłata za usługę pocztową podlega zwrotowi, jeżeli operator pocztowy nie 
umieścił na nadawczej skrzynce pocztowej informacji, o której mowa w pkt 1. 

5. Do zwrotu przesyłki pocztowej stosuje się odpowiednio przepisy art. 31 i art. 33. 
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Art. 6 Państwa członkowskie podejmują działania 
zapewniające, że użytkownicy i operatorzy świadczący 
usługi pocztowe będą regularnie otrzymywali od 
operatora(-ów) świadczącego(- ych) usługę powszechną 
wystarczająco szczegółowe i aktualne informacje 
dotyczące szczególnych cech oferowanych usług 
powszechnych, ze szczególnym uwzględnieniem 
ogólnych warunków dostępu do takich usług, a także cen 
oraz poziomów norm jakości. Informacje te publikowane 
są we właściwy sposób. 
Państwa członkowskie powiadamiają Komisję, w jaki 
sposób udostępniane są informacje publikowane zgodnie 
z akapitem pierwszym. 
 

T art.47,49 i 
59 , art.192 
ust.1 pkt 20 
(Prawo 
telekomuni
kacyjne) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 47. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, warunki 
wykonywania usług powszechnych obejmujące:  
1) wskaźniki czasu przebiegu przesyłek pocztowych w obrocie krajowym,  
2) wymagania w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych, w tym:  
a) warunki przyjmowania przesyłek,  
b) sposób postępowania z przesyłkami uszkodzonymi,  
c) sposób dokumentowania wykonania usługi doręczenia przesyłek rejestrowanych,  
d) terminy odbioru przesyłek z placówki pocztowej operatora wyznaczonego,  
e) wymagania w zakresie opakowania przesyłek,  
f) sposób rozmieszczenia oznaczenia adresata, adresu, informacji o opłacie pocztowej oraz 
innych oznaczeń na stronie adresowej przesyłki listowej,  
3) sposób rozmieszczenia placówek pocztowych operatora wyznaczonego,  
4) minimalny procentowy udział nadawczych skrzynek pocztowych operatora wyznaczonego, 
których umieszczenie spełnia wymagania, o których mowa w art. 62 pkt 3,  
5) sposób świadczenia usług powszechnych  
 

- biorąc pod uwagę ochronę interesów podmiotów korzystających z usług 
powszechnych, w tym w zakresie czasu przebiegu przesyłek pocztowych, przejrzystość 
wymagań w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych, dostępność nadawczych 
skrzynek pocztowych operatora wyznaczonego dla osób niepełnosprawnych poruszających się za 
pomocą wózka inwalidzkiego, dostępność placówek pocztowych operatora wyznaczonego oraz 
jednolity sposób świadczenia usług powszechnych, rzeczywiste zapotrzebowanie na usługi 
powszechne i wpływ warunków wykonywania tych usług na koszt usług powszechnych.  

 
Art. 49. 1. Operator wyznaczony określa w regulaminie świadczenia usług 

powszechnych warunki ich świadczenia oraz ogólne warunki dostępu do tych usług. 
2. Operator wyznaczony określa w regulaminie świadczenia usług powszechnych 

sposób informowania  o zasadach wprowadzania na terytorium Unii Europejskiej przesyłek 
zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w rozporządzeniu 
Komisji (WE) nr 206/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie wprowadzania do Wspólnoty 
osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego i zmieniającym rozporządzenie 
(WE) nr 136/2004.. 

3. Operator wyznaczony przedkłada Prezesowi UKE projekt regulaminu 
świadczenia usług powszechnych albo projekt zmian do obowiązującego regulaminu, wraz z 
uzasadnieniem, co najmniej na 60 dni przed planowanym terminem ich wprowadzenia. 

4. Prezes UKE może, w drodze decyzji, w terminie 30 dni od dnia przedłożenia 
projektu regulaminu świadczenia usług powszechnych albo projektu zmian do 
obowiązującego regulaminu, wnieść sprzeciw wobec ich postanowień, jeżeli są sprzeczne z 
przepisami prawa lub naruszają prawa podmiotów korzystających z usług powszechnych. 

5. Regulamin świadczenia usług powszechnych albo jego zmiany w części objętej 
sprzeciwem Prezesa UKE nie wchodzą w życie. 

6. Operator wyznaczony jest obowiązany udostępniać regulamin świadczenia usług 
powszechnych w każdej swojej placówce pocztowej i na swojej stronie internetowej. 

7. Jeżeli wynika to z właściwości umowy o świadczenie usługi pocztowej, której 
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przedmiotem jest świadczenie usługi powszechnej, regulamin świadczenia usług 
powszechnych stanowi nieodpłatny załącznik do umowy. 

 
Art. 59.Cennik usług powszechnych oraz zmiany do obowiązującego cennika 

podlegają niezwłocznie ogłoszeniu na stronie podmiotowej BIP oraz są udostępniane w 
każdej placówce pocztowej operatora wyznaczonego i na jego stronie internetowej, a 
ponadto stanowią nieodpłatny załącznik do umowy o świadczenie usługi pocztowej, której 
przedmiotem jest świadczenie usługi powszechnej, gdy wynika to z właściwości zawieranej 
umowy. 

 
USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne  
art. 192 ust.1 pkt 20 (w brzmieniu zmienianym w art. 159 projektu ustawy Prawo 
pocztowe) 
 Do zakresu działania Prezesa UKE należy w szczególności: 
20) przedstawianie Komisji Europejskiej informacji z zakresu poczty, w tym: 

a) o nazwie i adresie operatora wyznaczonego świadczącego usługi powszechne, 
b) o sposobie udostępniania korzystającym z usług powszechnych szczegółowych i 

aktualnych informacji dotyczących charakteru oferowanych usług, warunków dostępu, cen i 
minimalnych wymagań w zakresie czasu przebiegu przesyłek pocztowych, 

c) o przyjętych dla obrotu krajowego minimalnych wymaganiach dotyczących czasu 
przebiegu przesyłek pocztowych i przyznanym odstępstwie w tym zakresie, 

d) o przyznanym odstępstwie od częstotliwości opróżniania nadawczych skrzynek 
pocztowych i doręczania przesyłek z jednoczesnym przekazaniem tej informacji pocztowym 
organom regulacyjnym krajów członkowskim Unii Europejskiej, 

e)danych statystycznych o krajowym rynku pocztowym oraz, na żądanie Komisji 
Europejskiej, informacji o systemie rachunku kosztów stosowanym przez operatora 
wyznaczonego.”; 

Art. 7  Artykuł 7  
1. Państwa członkowskie nie udzielają ani nie utrzymują 
w mocy wyłącznych lub szczególnych praw w zakresie 
ustanawiania i świadczenia usług pocztowych. Państwa 
członkowskie mogą finansować świadczenie usług 
powszechnych zgodnie z jednym lub kilkoma sposobami 
określonymi w ust. 2, 3 i 4 lub z wszelkimi innymi 
sposobami zgodnymi z Traktatem. 
2. Państwa członkowskie mogą zapewniać świadczenie 
usług powszechnych przez zamówienie takich usług 
zgodnie z odnośnymi zasadami i przepisami w zakresie 
zamówień publicznych, w tym dialogiem 
konkurencyjnym lub procedurami negocjacyjnymi z 
publikacją lub bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu, 
przewidzianymi w dyrektywie 2004/17/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. 

T art. 106-120 
 

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 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 i art. 55 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 
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koordynującej procedury udzielania zamówień przez 
podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, 
energetyki, transportu i usług pocztowych (8). 
3. Jeżeli państwo członkowskie ustali, że obowiązki 
świadczenia usługi powszechnej określone niniejszą 
dyrektywą pociągają za sobą koszt netto, obliczony z 
uwzględnieniem załącznika I, i stanowią nieuzasadnione 
obciążenie finansowe dla operatora(-ów) świadczącego(-
ych) usługę powszechną, może wówczas wprowadzić: 
a)    mechanizm rekompensat dla takiego(-ch) 
przedsiębiorstwa (przedsiębiorstw) z funduszy 
publicznych; lub 
b)    mechanizm podziału kosztu netto obowiązku 
świadczenia usługi powszechnej między operatorów 
świadczących usługi lub użytkowników. 
4. Jeżeli koszt netto zostaje podzielony zgodnie z ust. 3 
lit. b), państwa członkowskie mogą ustanowić fundusz 
kompensacyjny, który może być finansowany z opłat 
wnoszonych przez operatorów świadczących usługi lub 
użytkowników i zarządzany jest w tym celu przez 
jednostkę niezależną od beneficjenta lub beneficjentów. 
Państwa członkowskie mogą uzależnić udzielanie 
zezwoleń operatorom świadczącym usługę zgodnie z art. 
9 ust. 2 od zobowiązania do wniesienia składki do 
powyższego funduszu lub od spełnienia obowiązku 
świadczenia usługi powszechnej. Obowiązki świadczenia 
usług powszechnych, które dotyczą operatora(-ów) 
świadczącego(-ych) usługę powszechną i są wymienione 
w art. 3, mogą być w ten sposób finansowane. 
5. Państwa członkowskie zapewniają poszanowanie zasad 
przejrzystości, niedyskryminacji i proporcjonalności przy 
ustanawianiu funduszu kompensacyjnego oraz ustalaniu 
poziomu składek, o których mowa w ust. 3 i 4. Decyzje 
podjęte zgodnie z ust. 3 i 4 oparte są na obiektywnych i 
weryfikowalnych kryteriach oraz są podawane do 
wiadomości publicznej. 
 

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.  
7. W kalkulacji kosztu netto operator wyznaczony nie uwzględnia świadczenia usług 
pocztowych ustawowo zwolnionych z opłaty za usługę pocztową.  
Art. 107. 1. Operator wyznaczony jest obowiązany do opracowania i przedłożenia do 
zatwierdzenia Prezesowi UKE projektu opisu kalkulacji kosztu netto zawierającego sposób 
jego wyliczenia, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 120.  
2. Prezes UKE uzgadnia z operatorem wyznaczonym przedłożony projekt opisu kalkulacji 
kosztu netto, w trybie i terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 
120, oraz zatwierdza, w drodze decyzji, opis kalkulacji kosztu netto.  
3. Prezes UKE może zasięgać opinii niezależnych biegłych rewidentów lub ekspertów w 
przypadku wątpliwości dotyczących przedłożonego przez operatora wyznaczonego projektu 
opisu kalkulacji kosztu netto. 
 4. W przypadku nieuzgodnienia z operatorem wyznaczonym projektu opisu kalkulacji 
kosztu netto Prezes UKE w decyzji zatwierdzającej opis kalkulacji kosztu netto może 
dokonać zmian w przedłożonym przez operatora wyznaczonego do zatwierdzenia projekcie 
opisu kalkulacji kosztu netto.  
5. Prezes UKE odmawia, w drodze decyzji, zatwierdzenia opisu kalkulacji kosztu netto w 
przypadku, gdy nie zostanie zachowana zgodność z:  
1) zasadami prowadzenia ksiąg rachunkowych określonymi w ustawie z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości;  
2) wymaganiami określonymi w ustawie i w przepisach wydanych na podstawie art. 120.  
Art. 108. 1. Koszt netto jest finansowany z: 1) udziałów operatorów pocztowych objętych 
obowiązkiem udziału w dopłacie; 2) z budżetu państwa, jeżeli suma udziałów w dopłacie, o 
których mowa w pkt 1, jest niewystarczająca dla sfinansowania kosztu netto.  
2. Operatorzy pocztowi świadczący usługi powszechne lub usługi wchodzące w zakres 
usług powszechnych, których przychód z tych usług w roku obrotowym, za który jest 
ustalana dopłata, przekroczył milion złotych, są obowiązani do udziału w dopłacie.  
3. Operatorzy pocztowi świadczący usługi wchodzące w zakres usług powszechnych są 
obowiązani do prowadzenia przejrzystej rachunkowości w sposób zapewniający 
prowadzenie wyodrębnionej ewidencji dla usług wchodzących w zakres usług 
powszechnych, pozostałych usług pocztowych i pozostałej działalności gospodarczej, w 
celu ustalenia kwoty przychodów stanowiących podstawę do określenia udziału operatora w 
dopłacie.  
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4. Przepis ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3 stosuje się do grupy kapitałowej w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, której jednostką jest 
operator pocztowy.  
Art. 109. 1. Finansowanie kosztu netto jest uruchamiane w przypadku, gdy świadczenie 
usług powszechnych przyniosło stratę, rozumianą jako ujemny wynik na sprzedaży tych 
usług.  
2. Koszt netto finansowany jest maksymalnie do wysokości straty na świadczeniu usług 
powszechnych z uwzględnieniem zasad określonych w art. 106.  
3. Kwota udziału operatora wyznaczonego w dopłacie, o której mowa w art. 113 ust. 1, nie 
może stanowić kosztu świadczenia usług powszechnych wyliczanego dla potrzeb kalkulacji 
kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych.  
Art. 110. 1. Operator wyznaczony jest obowiązany poinformować ministra właściwego do 
spraw łączności, corocznie, w terminie do dnia 1 marca, o prognozowanej wysokości kosztu 
netto i straty w następnym roku na usługach powszechnych, przedstawiając wstępne 
wyliczenie wysokości tej prognozy wraz z uzasadnieniem.  
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, przekazywana jest także Prezesowi UKE.  
Art. 111. Operator wyznaczony jest obowiązany przedłożyć Prezesowi UKE, w terminie do 
dnia 31 marca, plan działań naprawczych w celu likwidacji prognozowanej straty na 
świadczeniu usług powszechnych.  
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:  
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 otrzymania dokumentów i wniosku, o których 
mowa w ust. 1 i 2, oraz ich weryfikacji wydaje decyzję, w której:  
1) określa kwotę zweryfikowanego kosztu netto i straty na usługach powszechnych;  
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.  
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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 
z usług powszechnych lub wchodzących w zakres usług powszechnych, osiągniętych w 
roku obrotowym, za który jest ustalana dopłata i nie może być wyższa niż 1% kwoty tych 
przychodów.  
Art. 114. Prezes UKE niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw łączności 
informację o wysokości udziałów operatorów pocztowych w dopłacie, określonych w 
decyzjach, o których mowa w art. 113 ust. 1.  
Art. 115. 1. Kwotę ustaloną w decyzji, o której mowa w art. 113 ust. 1, z wyjątkiem kwoty 
ustalonej dla operatora wyznaczonego, wpłaca się na wyodrębniony rachunek bankowy 
Urzędu, w terminie miesiąca od dnia doręczenia tej decyzji.  
2. Prezes UKE po uzyskaniu wpłaty na rachunek Urzędu niezwłocznie przekazuje ją 
uprawnionemu do otrzymania dopłaty. 
 3. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku, o którym mowa w ust. 1, powiększają 
kwotę zgromadzonych środków.  
4. Kwota udziału w dopłacie ustalona dla operatora wyznaczonego pozostaje w jego 
dyspozycji.  
Art. 116. Kwota udziału w dopłacie podlega egzekucji administracyjnej należności 
pieniężnych.  
Art. 117. 1. Od kwoty udziału w dopłacie nieuiszczonej w terminie naliczane są odsetki w 
wysokości równej odsetkom za zwłokę pobieranym od zaległości podatkowych. Przepis art. 
54 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio.  
2. Zobowiązanie do zapłaty kwoty udziału w dopłacie ulega przedawnieniu po upływie 10 
lat od dnia upływu terminu określonego w decyzji, o której mowa w art. 113 ust. 1.  
3. Przepis art. 70 § 2 - 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa stosuje 
się odpowiednio.  
4. Prezes UKE, na wniosek operatora pocztowego obowiązanego do wniesienia kwoty 
udziału w dopłacie, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem wnioskodawcy lub 
interesem publicznym może, w drodze decyzji, odroczyć termin wpłaty kwoty udziału w 
dopłacie lub rozłożyć kwotę udziału w dopłacie na raty. Przepis art. 57 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio,  
5. Odroczenie wpłaty kwoty udziału w dopłacie powoduje również odroczenie odsetek za 
zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została odroczona wpłata kwoty udziału w 
dopłacie .  
6. Rozłożenie na raty zapłaty zaległości z tytułu udziału w dopłacie następuje wraz z 
odsetkami za zwłokę. 
 7. W przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty kwoty udziału w 
dopłacie, odsetki za zwłokę są naliczane do dnia wniesienia podania o odroczenie lub 
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rozłożenie na raty zapłaty zaległej wpłaty kwoty udziału w dopłacie, włącznie z tym dniem, 
z zastrzeżeniem ust. 8. 
 8. Jeżeli decyzja odmawiająca odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zapłaty 
zaległej wpłaty kwoty udziału w dopłacie została doręczona zobowiązanemu do jej 
wniesienia operatorowi pocztowemu: 1) przed upływem dwóch miesięcy od dnia wniesienia 
podania, odsetki za zwłokę są naliczane, począwszy od dnia następującego po upływie 
terminu płatności kwoty udziału w dopłacie; 2) po upływie dwóch miesięcy od dnia 
wniesienia podania, dalsze odsetki za zwlokę są naliczane z wyłączeniem okresu od dnia 
następującego po dniu wniesienia podania do dnia doręczenia tej decyzji, włącznie z tym 
dniem.  
Art. 118. 1. Do należności z tytułu kwoty udziału w dopłacie ustalonej w decyzji, o której 
mowa w art. 113 ust. 1 stosuje się odpowiednio: art. 55, art. 59 § 1 pkt 1, 4 i 9, art. 60 § 1 
pkt 2 i § 1a, art. 61 § 1, art. 93, art. 93a-93c, art. 93e, art. 94, art. 97 § 1 i 2, art. 98 § 1 i 2 pkt 
1, 2 i 7, art. 100, art. 101, art. 102, art. 103, art. 105 § 1 i 2, art. 106 § 1 i 2, art. 107, art. 108, 
art. 109, art. 112, art. 112a, art. 112b, art. 113, art. 114, art. 114a, art. 115, art. 116, art. 116a, 
oraz art. 117 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.  
2. W przypadku uchylenia decyzji Prezesa UKE, o której mowa w art. 113 ust. 1, stosuje się 
odpowiednio przepisy działu III rozdziału 9 „Nadpłata” ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 
Ordynacja podatkowa. 3. Organem właściwym w sprawach, o których mowa w art. 93, art. 
93a-93c, art. 93e, art. 94, art. 97 § 1 i 2, art. 98 § 1 i 2 pkt 1, 2 i 7 art. 100, art. 101, art. 105 
§ 1 i 2, art. 106 § 1 i 2 i art. 112-117 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja 
podatkowa, jest Prezes UKE.  
Art. 119. Prezes UKE publikuje corocznie na stronie podmiotowej BIP oraz zamieszcza na 
stronach internetowych Urzędu 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. 120. Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:  
1) szczegółowe zasady kalkulacji kosztu netto,  
2) zakres projektu opisu kalkulacji kosztu netto,  
3) tryb i terminy uzgadniania i zatwierdzania przez Prezesa UKE opracowanego przez 
operatora wyznaczonego projektu opisu kalkulacji kosztu netto,  
4) korzyści pośrednie operatora wyznaczonego wynikające ze świadczenia usług 
powszechnych oraz sposób ich liczenia,  
5) korzyści wynikające z praw specjalnych lub wyłącznych przyznanych operatorowi 
wyznaczonemu oraz sposób ich liczenia  
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- mając na uwadze zgodność sposobu kalkulacji kosztu netto z przepisami Unii 
Europejskiej, w szczególności w zakresie prawa operatora wyznaczonego do rozsądnego 
zysku oraz zachęt do zwiększenia jego efektywności kosztowej, uwzględnienia korzyści 
pośrednich wynikających ze świadczenia usług powszechnych, zgodność z przepisami o 
pomocy publicznej, zakres obowiązku świadczenia usług powszechnych, o którym mowa w 
art. 46 oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 47, kompletność opisu 
kalkulacji kosztu netto, a także sprawność uzgadniania jego projektu. 
 

Art. 8 Artykuł 8  
Postanowienia art. 7 nie naruszają prawa Państw 
Członkowskich do organizowania umieszczania skrzynek 
pocztowych na publicznych drogach, emitowania 
znaczków pocztowych i świadczenia usługi przesyłek 
poleconych stosowanych w procedurach sądowych lub 
administracyjnych zgodnie z ich ustawodawstwem 
krajowym. 
 

T art. 24, 40 
ust. 
3,art.63,64,
19 ust.2 
 
 
 

 
Art. 24. 1. Operatorowi wyznaczonemu przysługuje wyłączne prawo emisji i, z 

zastrzeżeniem art. 25 ust. 5, wycofywania z obiegu: 
1) znaczków pocztowych; 
2) kartek pocztowych w postaci pojedynczych kart wykonanych ze sztywnego papieru z 

nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej opatrzonym napisem zawierającym wyrazy, 
o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1; 

3) kopert z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej opatrzonym napisem zawierającym 
wyrazy, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1. 

2. Operator wyznaczony jest obowiązany do emisji znaczków pocztowych zgodnie 
z planem emisji znaczków pocztowych. 

3. Osoby fizyczne i osoby prawne mają prawo zgłaszania operatorowi 
wyznaczonemu tematów do planu emisji znaczków pocztowych w terminie do dnia 30 
czerwca każdego roku z dwuletnim wyprzedzeniem w stosunku do terminu, o którym mowa 
w ust. 6. 

4. Operator wyznaczony rozpatruje zgłaszane tematy i wybiera spośród nich te, 
które rekomenduje ministrowi właściwemu do spraw łączności, jako elementy składowe 
planu emisji znaczków pocztowych na dany rok, uwzględniając w szczególności rocznice 
doniosłych wydarzeń przypadających w danym roku oraz swoje potrzeby eksploatacyjne. 

5. Operator wyznaczony sporządza: 
1) zestawienie wszystkich propozycji tematów zgłoszonych do planu emisji znaczków 

pocztowych na dany rok; 
2) zestawienie tematów rekomendowanych zawierające liczbę prezentacji każdego z 

tematów, kolejność ich wprowadzania do obiegu oraz informację o weryfikacji 
zasadności zgłoszonych tematów, wraz z uzasadnieniem wyboru tematów 
rekomendowanych oraz przyczyn nieuwzględnienia pozostałych tematów w 
zestawieniu. 

6. Zestawienia, o których mowa w ust. 5, operator wyznaczony przedkłada 
ministrowi właściwemu do spraw łączności nie później niż do dnia 31 stycznia każdego 
roku poprzedzającego rok, w którym plan emisji znaczków pocztowych będzie 
obowiązywał.  

7. Minister właściwy do spraw łączności określa, w drodze decyzji, w terminie do 
dnia 31 marca roku poprzedzającego rok, w którym plan będzie obowiązywał, plan emisji 
znaczków pocztowych na dany rok, określający tematykę znaczków, kolejność ich 
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wprowadzania do obiegu oraz liczbę prezentacji każdego z tematów. Plan emisji znaczków 
pocztowych może być zmieniany.  

8.. Operator wyznaczony niezwłocznie podaje plan emisji znaczków pocztowych 
na dany rok do publicznej wiadomości na swoich stronach internetowych i co najmniej w 
jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim. 
 
 
art. 40.  ust. 3 

 Operator wyznaczony ma prawo instalowania i użytkowania na obszarach 
wiejskich lub obszarach o rozproszonej zabudowie własnych oddawczych skrzynek 
pocztowych, po uzgodnieniu z właściwym wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), na 
warunkach uzgodnionych z właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem 
samoistnym nieruchomości. 
 
Art. 63. 1. Właściciel, użytkownik wieczysty lub posiadacz samoistny nieruchomości jest 
obowiązany umożliwić operatorowi wyznaczonemu umieszczenie nadawczych skrzynek 
pocztowych oraz automatów do pocztowej obsługi klientów, a także eksploatację i 
konserwację tych urządzeń. Warunki korzystania przez operatora wyznaczonego z 
nieruchomości określa się w umowie, która powinna być zawarta w terminie 30 dni od dnia 
wystąpienia operatora wyznaczonego o jej zawarcie.  
2. Nadawcze skrzynki pocztowe oraz automaty do pocztowej obsługi klientów powinny być 
umieszczane, eksploatowane i konserwowane w sposób jak najmniej uciążliwy dla 
właściciela oraz podmiotu korzystającego z nieruchomości, na której są umieszczone. 
 
Art. 64. 1. Jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych są obowiązane umożliwić operatorowi 
wyznaczonemu umieszczenie, a także eksploatację i konserwację nadawczych skrzynek 
pocztowych oraz automatów do pocztowej obsługi klientów na zajmowanych i 
administrowanych przez siebie nieruchomościach, o ile nie ogranicza to racjonalnego 
korzystania z tych nieruchomości. 
2. Korzystanie z nieruchomości, o której mowa w ust. 1, w zakresie niezbędnym do 
umieszczenia, eksploatacji lub konserwacji umieszczonej na niej nadawczej skrzynki 
pocztowej oraz automatów do pocztowej obsługi klientów jest nieodpłatne. 
 
 
art. 19 ust 2  

Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, 
wymagania, jakim powinny odpowiadać nadawcze skrzynki pocztowe, kierując się 
wymaganiami Europejskiego Komitetu Normalizacji, a w przypadku braku takich wymagań 
- wymaganiami innych międzynarodowych organizacji normalizacyjnych, których 
Rzeczpospolita Polska jest członkiem, a także mając na uwadze zapewnienie łatwości 
dostępu do nadawczych skrzynek pocztowych oraz do informacji o ograniczonym obszarze 
doręczania przesyłek listowych wrzuconych do nadawczych skrzynek pocztowych. 
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Art. 9  Artykuł 9  

1. Dla usług , które wykraczają poza zakres usług 
powszechnych, państwa członkowskie mogą wprowadzić 
zezwolenia ogólne w zakresie niezbędnym do 
zagwarantowania zgodności z wymaganiami 
podstawowymi. 
2. Dla usług , które należą do zakresu usług 
powszechnych, państwa członkowskie mogą wprowadzić 
procedury zezwoleń, w tym koncesje indywidualne, w 
zakresie niezbędnym do zagwarantowania zgodności z 
wymaganiami podstawowymi i w celu zapewnienia 
świadczenia usługi powszechnej. 
Przyznanie zezwoleń może: 
–   być uzależnione od obowiązków świadczenia usług 
powszechnych, 
–   w razie potrzeby i w uzasadnionych przypadkach, 
nakładać wymagania dotyczące jakości, dostępności i 
świadczenia określonych usług, 
–     w odpowiednich przypadkach być powiązane z 
obowiązkiem wnoszenia składki na rzecz mechanizmów 
współdzielenia, o których mowa w art. 7, jeżeli 
świadczenie usługi powszechnej generuje koszt netto i 
stanowi nieuzasadnione obciążenie dla operatora(- ów) 
świadczącego(-ych) usługę powszechną wyznaczonego(- 
ych) zgodnie z art. 4, 
–     w odpowiednich przypadkach być powiązane z 
obowiązkiem wnoszenia składki na rzecz kosztów 
operacyjnych ponoszonych przez krajowe organy 
regulacyjne, o których mowa w art. 22, 
–     w odpowiednich przypadkach być uzależnione od 
przestrzegania warunków pracy określonych w 
ustawodawstwie krajowym lub nałożyć taki obowiązek. 
Obowiązki i wymogi, o których mowa w tiret pierwszym 
i w art. 3, mogą być nakładane jedynie na wyznaczonych 
operatorów świadczących usługę powszechną. 
O ile nie dotyczą one przedsiębiorstw wyznaczonych na 
operatorów świadczących usługę powszechną zgodnie z 
art. 4, udzielane zezwolenia nie mogą: 

T art.6-12 
 

Art. 6. 1. Działalność pocztowa jest działalnością regulowaną w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 
2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.2)) i wymaga wpisu do rejestru operatorów 
pocztowych, zwanego dalej „rejestrem”. 

2. Nie wymaga wpisu do rejestru działalność pocztowa polegająca na 
przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu druków bezadresowych. 

3. Nie wymaga wpisu do rejestru działalność wykonywana przez agenta 
pocztowego na podstawie umowy agencyjnej, zawartej z operatorem pocztowym.  

4. Nie wymaga wpisu do rejestru działalność pocztowa wykonywana w imieniu 
operatora pocztowego na podstawie pisemnej umowy o współpracę. 

5. Czasowe świadczenie usług pocztowych innych niż usługi powszechne przez 
przedsiębiorców z państw członkowskich w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 4 
marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, 
poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 227, poz. 1367 i Nr 228, poz. 1368) wymaga 
uzyskania wpisu do rejestru. Przepisy ust. 2 – 4 stosuje się. 

 
Art. 7. Działalność pocztową w zakresie objętym obowiązkiem wpisu do rejestru 

może wykonywać przedsiębiorca, który: 
6) zapewnia warunki do przestrzegania tajemnicy pocztowej, o której mowa w art. 40; 
7) zapewnia warunki techniczne i organizacyjne świadczenia usług pocztowych niezbędne 

dla zachowania bezpieczeństwa obrotu pocztowego; 
8) posiada regulamin świadczenia usług pocztowych oraz cennik usług pocztowych; 
9) nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo przeciwko ochronie informacji, 

wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i 
papierami wartościowymi lub umyślne przestępstwo skarbowe - dotyczy to osób 
fizycznych wykonujących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub osób 
kierujących działalnością osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących 
osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną; 

10) zapewnia, że wykonywanie działalności objętej wpisem do rejestru nie zagraża 
obronności, bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu. 

 
Art. 8. Organem właściwym w sprawach wpisu do rejestru jest Prezes Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej, zwany dalej „Prezesem UKE”. 
 

Art. 9. 1. Wpisu do rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który 
zawiera następujące dane: 
1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania i adres głównego 

miejsca wykonywania działalności pocztowej; 

                                                 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 120, 
poz. 690,  Nr 131, poz. 764, Nr 132, poz. 766, Nr 153, poz. 902, Nr 163, poz. 981, Nr 171, poz. 1016, Nr 199, poz. 1175, Nr 204, poz. 1195 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 855. 
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–     być ograniczone pod względem liczby, 
–     dla tych samych elementów usługi powszechnej lub 
części terytorium kraju nakładać obowiązków 
świadczenia usługi powszechnej oraz, jednocześnie, 
konieczności wnoszenia składki na rzecz mechanizmu 
współdzielenia, 
–     powtarzać warunków mających zastosowanie do 
przedsiębiorstw na mocy przepisów ustawodawstwa 
krajowego innych niż przepisy właściwe dla branży, 
–     nakładać warunków technicznych lub operacyjnych 
innych niż niezbędne do wypełnienia zobowiązań 
wynikających z niniejszej dyrektywy. 
3. Procedury , zobowiązania i wymogi, o których mowa w 
ust. 1 i 2, są przejrzyste, dostępne, niedyskryminujące, 
proporcjonalne, precyzyjne i jednoznaczne, podawane do 
wiadomości publicznej z wyprzedzeniem i oparte na 
obiektywnych kryteriach. Państwa członkowskie 
zapewniają, by przyczyny odmowy wydania lub cofnięcia 
zezwolenia w całości lub w części zostały przekazane 
wnioskodawcy, a także ustanawiają procedurę 
odwoławczą. 
 

2) oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy i numer w rejestrze przedsiębiorców albo w 
innym właściwym rejestrze; 

3) numer identyfikacji podatkowej; 
4) określenie obszaru, na którym będzie wykonywana działalność pocztowa; 
5) przewidywaną datę rozpoczęcia działalności pocztowej; 
6) imię i nazwisko, adres do korespondencji i numer telefonu służbowego osoby 

upoważnionej do kontaktowania się w imieniu przedsiębiorcy z Prezesem UKE; 
7) w przypadku spółek handlowych: 

a) imiona i nazwiska członków zarządu i prokurentów, 
b) imiona i nazwiska  wspólników posiadających prawo reprezentowania spółki, 
c) informację o miejscu zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

numerze PESEL osób, o których mowa w lit. a i b, a przypadku  cudzoziemców 
nieposiadających tego numeru zamiast informacji o numerze PESEL: 
- informację o numerze ważnego dokumentu podróży w rozumieniu art. 4 pkt 1 
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 
1573, oraz z 2012 r. poz. 589 i 769) ) lub innego dokumentu potwierdzającego 
tożsamość i obywatelstwo oraz 
- informację o numerze wizy lub kopię dokumentu potwierdzającego 
zarejestrowanie pobytu, jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

8) w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną oraz osób kierujących 
działalnością przedsiębiorcy niebędącego spółką handlową – imię i nazwisko oraz 
informacje, o których mowa w pkt 7 lit. c. 

2. Do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorca załącza: 
1) regulamin świadczenia usług pocztowych; 
2) cennik usług pocztowych; 
3) dowód wniesienia opłaty skarbowej. 

3. Wraz z wnioskiem o wpis do rejestru przedsiębiorca składa na piśmie 
oświadczenie następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu karnego oświadczam, że: 
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru operatorów pocztowych są kompletne i 

zgodne z prawdą; 
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

objętym obowiązkiem wpisu do rejestru operatorów pocztowych, określone w ustawie z 
dnia … r. - Prawo pocztowe.”. 

4. W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3, przedsiębiorca zamieszcza również: 
1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania i adres głównego 

miejsca wykonywania działalności pocztowej; 
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i 

nazwiska oraz pełnionej funkcji. 
5. Wniosek o wpis do rejestru oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, mogą 

być złożone w postaci elektronicznej. 
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6. Przedsiębiorca jest obowiązany przechowywać, przez okres wykonywanej 
działalności pocztowej, wszystkie dokumenty niezbędne dla wykazania spełnienia 
warunków wykonywania działalności objętej obowiązkiem wpisu do rejestru. 
 

Art. 10. 1. Operator pocztowy jest obowiązany złożyć do Prezesa UKE pisemne 
zgłoszenie: 
1) zmiany przewidywanej daty rozpoczęcia działalności pocztowej; 
2) zmiany danych w zakresie objętym wnioskiem o wpis do rejestru, w terminie 14 dni od 

dnia jej zaistnienia; 
3) zawieszenia albo zakończenia wykonywania działalności pocztowej, w terminie 14 dni 

od dnia zawieszenia albo zakończenia tej działalności. 
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, może być złożone w postaci  

elektronicznej. 
 

Art. 11. Prezes UKE wykreśla wpis z rejestru: 
1) na wniosek operatora pocztowego; 
2) z urzędu w przypadku: 

a) stwierdzenia zakończenia wykonywania działalności gospodarczej lub zaprzestania 
wykonywania działalności pocztowej w przypadku innym niż zawieszenie 
wykonywania tej działalności,  

b) wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności pocztowej objętej wpisem do 
rejestru. do uzasadnienia: że wynikają z ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej. 

 
Art. 12. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, wzór 
wniosku o wpis do rejestru oraz wzór zgłoszenia, o którym mowa w art. 10, kierując się 
dążeniem do uproszczenia i ułatwienia podejmowania działalności pocztowej, a także 
potrzebą zapewnienia Prezesowi UKE informacji koniecznych do realizowania jego 
obowiązków. 

 
Art. 10 Artykuł 10  

1. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc na wniosek 
Komisji i na podstawie art. 47 ust. 2, art. 55 i art. 95 
Traktatu, przyjmują środki niezbędne do harmonizacji 
procedur, o których mowa w art. 9, dotyczące 
świadczenia komercyjnych usług pocztowych dla 
ludności. 
2. Działania harmonizacyjne, o których mowa w ust. 1 
dotyczą w szczególności kryteriów, jakie powinny być 
przestrzegane i procedur, jakie powinny być stosowane 
przez operatora pocztowego, sposobu publikowania 
powyższych kryteriów i procedur, a także procedur 
odwoławczych, jakie powinny być stosowane. 

N   
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Art. 11 Artykuł 11  

Parlament Europejski i Rada, stanowiąc na podstawie 
wniosku Komisji oraz na podstawie art. 47 ust. 2, art. 55 i 
art. 95 Traktatu, przyjmują takie środki harmonizacyjne, 
jakie są konieczne do zapewnienia użytkownikom i 
operatorowi(-om) świadczącemu(-ym) usługi pocztowe 
dostępu do sieci pocztowej na warunkach, które są 
przejrzyste i niedyskryminujące. 
 

N   

Art. 11a Artykuł 11a  
Ilekroć niezbędna jest ochrona interesu użytkowników lub 
promocja rzeczywistej konkurencji, a także w świetle 
warunków krajowych i ustawodawstwa krajowego, 
państwa członkowskie zapewniają przejrzyste, 
niedyskryminujące warunki dostępu w odniesieniu do 
elementów infrastruktury pocztowej lub usług 
świadczonych w ramach usługi powszechnej, takich jak 
system kodów pocztowych, adresowa baza danych, 
skrytki pocztowe, skrzynki oddawcze, informacja o 
zmianie adresu, usługa przekierowania i usługa zwrotu do 
nadawcy. Przepis ten pozostaje bez uszczerbku dla prawa 
państw członkowskich do przyjmowania środków 
zapewniających dostęp do sieci pocztowej na 
przejrzystych, proporcjonalnych i niedyskryminujących 
warunkach. 
 

T art.66-
70,art.39,35 
ust 2 pkt 5 
 
 
 
 
 
 

 
Art. 66. 1. Operator wyznaczony posiadający: 

1) skrytki pocztowe,  
2) własne oddawcze skrzynki pocztowe,  
3) system kodów pocztowych identyfikujących obszary doręczeń, 
4) bazy informacji o zmianie adresu w celu przekierowania przesyłek pocztowych  

- zwane  dalej „elementami infrastruktury pocztowej”, jest obowiązany zapewnić dostęp do 
tych elementów operatorom pocztowym świadczącym usługi wchodzące w zakres usług 
powszechnych  
 2. Operator wyznaczony jest obowiązany zapewnić operatorom, którzy nie 
świadczą usług wchodzących w zakres usług powszechnych dostęp do elementów 
infrastruktury pocztowej, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.  
  

3. Operator wyznaczony jest obowiązany zapewnić dostęp do elementów 
infrastruktury pocztowej w zakresie określonym w umowie o dostęp do elementów 
infrastruktury pocztowej, zwanej dalej „umową o dostęp”, 
 4. Umowa o dostęp jest zawierana w formie pisemnej  pod rygorem nieważności. 

 
Art. 67. 1 Operator wyznaczony określa warunki i wysokość opłat za dostęp do 

elementów infrastruktury pocztowej odpowiednio w regulaminie dostępu do elementów 
infrastruktury pocztowej i cenniku dostępu do elementów infrastruktury pocztowej. 

2. Warunki i wysokość opłat, o których mowa w ust. 1,  określa się w sposób 
przejrzysty i niedyskryminujący, przy czym wysokość opłat powinna uwzględniać koszty 
zapewnienia dostępu do elementów infrastruktury pocztowej. 

3. Operator wyznaczony przedkłada Prezesowi UKE projekt regulaminu oraz 
cennika dostępu do elementów infrastruktury pocztowej lub projekt ich zmian wraz z 
uzasadnieniem, zawierającym w szczególności określenie poszczególnych składników 
kosztów tego dostępu, w terminie co najmniej  60 dni przed planowanym terminem 
wprowadzenia w życie cennika lub regulaminu lub ich zmian. 
 4. Prezes UKE może w drodze decyzji, w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia 
projektu regulaminu lub cennika dostępu do elementów infrastruktury pocztowej lub 
projektu ich zmian, wnieść sprzeciw w stosunku do całości albo części przedłożonego 
projektu, jeżeli są sprzeczne z przepisami ustawy. Regulamin oraz cennik dostępu do 
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elementów infrastruktury pocztowej lub projekt ich zmian w zakresie objętym sprzeciwem 
Prezesa UKE nie wchodzą w życie. 
 5. Prezes UKE może w decyzji, o której mowa w ust. 4, zobowiązać operatora 
wyznaczonego do przedłożenia poprawionego projektu regulaminu lub cennika dostępu do 
elementów infrastruktury pocztowej lub projektu ich zmian w części objętej sprzeciwem. 
 6. Prezes UKE może żądać od operatora wyznaczonego dodatkowych 
dokumentów lub udzielenia dodatkowych informacji w zakresie związanym z projektem 
regulaminu lub cennika dostępu do elementów infrastruktury lub projektu ich zmian. Do 
tego czasu termin, o którym mowa w ust. 4, ulega zawieszeniu. 
 7. Regulamin oraz cennik dostępu do elementów infrastruktury pocztowej lub ich 
zmiany podlegają publikacji na stronie podmiotowej BIP ,  
 Art. 68. 1. W przypadku braku zatwierdzonego regulaminu lub cennika dostępu do 
elementów infrastruktury pocztowej albo niezawarcia umowy o dostęp, Prezes UKE, na 
pisemny wniosek operatora pocztowego zainteresowanego zawarciem  umowy o dostęp, 
może  nałożyć, w drodze decyzji, , na operatora wyznaczonego obowiązek podjęcia 
negocjacji w celu zawarcia takiej umowy. Prezes UKE określa w decyzji termin 
zakończenia negocjacji nie dłuższy niż 60 dni od dnia złożenia wniosku.   

2. W przypadku niepodjęcia negocjacji w sprawie zawarcia umowy o dostęp, 
odmowy zawarcia lub niezawarcia tej umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1, operator 
pocztowy zainteresowany zawarciem umowy o dostęp może zwrócić się do Prezesa UKE z 
wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie dostępu. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać: 
1) projekt umowy o dostęp; 
2) wskazanie tych części projektu umowy o dostęp, co do których strony negocjacji nie 

doszły do porozumienia; 
3) stanowiska stron negocjacji w spornych kwestiach. 

4. Strony negocjacji są obowiązane do przedłożenia Prezesowi UKE, na jego 
wezwanie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, dodatkowych 
wyjaśnień oraz dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji w 
sprawie dostępu. 

 
Art. 69. 1. Prezes UKE podejmuje decyzję w sprawie dostępu, biorąc pod uwagę:  

1) charakter zaistniałych kwestii spornych oraz praktyczną możliwość ich rozwiązania; 
2) zapewnienie: 

a) utrzymania ciągłości świadczenia usług powszechnych, 
b) niedyskryminacyjnych warunków dostępu, 
c) rozwoju  konkurencyjnego rynku usług pocztowych. 

2. Decyzja w sprawie dostępu zastępuje umowę o dostęp w zakresie objętym 
decyzją.  

3. W przypadku zawarcia umowy o dostęp decyzja w sprawie dostępu wygasa z 
mocy prawa w zakresie objętym umową.  

4. W sprawach roszczeń majątkowych z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania obowiązków wynikających z decyzji w sprawie dostępu właściwa jest droga 
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postępowania sądowego.  
 
Art. 70. 1. Operator wyznaczony posiadający bazę informacji o zmianie adresu w 

celu przekierowania przesyłek pocztowych, któremu podmiot korzystający z usług 
pocztowych zgłosił informację o zmianie adresu w celu przekierowania przesyłek 
pocztowych, jest obowiązany przekazać tę informację operatorom pocztowym, z którymi 
zawarł umowę o dostęp w zakresie, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 4, jeżeli podmiot 
dokonujący zgłoszenia wyraził zgodę na przekazanie informacji o zmianie adresu 
pozostałym operatorom pocztowym. 

2. Za przyjęcie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, operator wyznaczony może 
pobrać opłatę. 
 
 

Art. 39. 1. Przesyłka pocztowa niewłaściwie doręczona do oddawczej skrzynki 
pocztowej z powodu mylnego lub nieaktualnego adresu lub oznaczenia adresata albo 
nieprawidłowego doręczenia może być zwrócona operatorowi pocztowemu przez: 
1) wrzucenie przesyłki do skrzynki na zwroty, jeżeli taka skrzynka została umieszczona 

przez właściciela lub współwłaściciela nieruchomości; 
2) przekazanie przesyłki w placówce pocztowej operatora pocztowego  , który zamieścił 

na przesyłce informację potwierdzającą przyjęcie przez niego opłaty za usługę 
pocztową, osobie upoważnionej przez tego operatora pocztowego; 

3) przekazanie przesyłki osobie upoważnionej do doręczania przesyłek przez operatora 
pocztowego, który zamieścił na przesyłce informację potwierdzającą przyjęcie przez 
niego opłaty za usługę pocztową; 

4) wrzucenie przesyłki do nadawczej skrzynki pocztowej operatora wyznaczonego, po 
uprzednim naniesieniu napisu „ZWROT”. 

2. Operator wyznaczony jest obowiązany do: 
1) wydzielania zwrotów ze swoich nadawczych skrzynek pocztowych od nadanych 

przesyłek pocztowych oraz odbierania zwrotów ze skrzynek na zwroty, jeżeli właściciel 
lub współwłaściciel nieruchomości to umożliwia; 

2) przekazywania zwrotów właściwym operatorom pocztowym, którzy zamieścili na 
przesyłkach informacje potwierdzające przyjęcie przez nich opłaty za usługę pocztową.   

3. Operator pocztowy, który zamieścił na przesyłce pocztowej informację 
potwierdzającą przyjęcie przez niego opłaty za usługę pocztową jest obowiązany do 
przyjęcia zwrotu tej przesyłki. 

4. Operator pocztowy, który zamieścił na przesyłce pocztowej informację 
potwierdzającą przyjęcie przez niego opłaty za usługę pocztową jest obowiązany do 
uiszczenia opłaty za czynności operatora wyznaczonego związane z wykonaniem zwrotu, 
jeżeli operator wyznaczony określił taką opłatę w cenniku usług pocztowych.  

5. W przypadku gdy w skrzynce na zwroty lub nadawczej skrzynce pocztowej 
operatora wyznaczonego znajduje się: 
1) przesyłka pocztowa, której nie można zwrócić właściwemu operatorowi pocztowemu z 

jednoczesnym pobraniem stosownej opłaty - operator wyznaczony traktuje tę przesyłkę 
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jako niedoręczalną; 
2) druk bezadresowy – operator wyznaczony jest uprawniony do jego zniszczenia. 
 
art. 35 ust.2 pkt 5 zasady przekazywania przesyłek pocztowych zwróconych z powodu 
niewłaściwego doręczenia do oddawczej skrzynki pocztowej; 
 
 

Art. 12 Artykuł 12  
Państwa członkowskie podejmują działania w celu 
zapewnienia, że taryfy dla każdej z usług należących do 
usług powszechnych są zgodne z następującymi 
zasadami: 
–     ceny są przystępne i zapewniają wszystkim 
użytkownikom, niezależnie od położenia geograficznego i 
z uwzględnieniem specyficznych warunków krajowych, 
dostęp do świadczonych usług. Państwa członkowskie 
mogą utrzymać lub wprowadzić bezpłatne świadczenie 
usługi pocztowej dla niewidomych i niedowidzących, 
–     ceny są zorientowane na koszty i stanowią zachętę do 
efektywnego świadczenia usług powszechnych. Ilekroć 
jest to konieczne dla ochrony ogólnego interesu 
publicznego, państwa członkowskie mogą podjąć decyzję 
o stosowaniu jednolitej taryfy na całym terytorium kraju 
lub w stosunku do usług w obrocie zagranicznym 
świadczonych według taryfy jednoskładnikowej oraz do 
innych przesyłek pocztowych, 
–     zastosowanie jednolitej taryfy nie wyklucza prawa 
operatora(-ów) świadczącego (-ych) usługę powszechną 
do zawierania z użytkownikami indywidualnych umów o 
cenach, 
–     taryfy są przejrzyste i niedyskryminujące, 
–     w każdym przypadku, gdy operatorzy świadczący 
usługę powszechną stosują taryfy specjalne, na przykład 
na usługi dla podmiotów gospodarczych, podmiotów 
wysyłających przesyłki masowe lub firm zbierających 
pocztę od różnych użytkowników, będą stosować zasady 
przejrzystości i niedyskryminacji zarówno w odniesieniu 
do taryf, jak i do związanych z nimi warunków. Taryfy, 
wraz ze związanymi z nimi warunkami, stosuje się 
jednakowo zarówno między różnymi stronami trzecimi, 
jak i między nimi a operatorami świadczącymi usługę 
powszechną dostarczającymi równoważne usługi. 
Wszelkie takie taryfy zostaną także udostępnione 

T art.53-
59,art.26 

 
 
Art. 53. 1. Operator wyznaczony jest obowiązany ustalać opłaty za usługi 

powszechne w sposób przejrzysty i niedyskryminujący oraz odzwierciedlający koszty 
świadczenia tych usług. 

2. W przypadku ustalenia przez operatora wyznaczonego niejednolitych opłat za 
usługi powszechne, Prezes UKE może nałożyć na operatora, w drodze decyzji, obowiązek 
stosowania jednolitych opłat za te usługi na terytorium całego kraju, jeżeli jest to konieczne 
dla zapewnienia usług powszechnych, w szczególności ich przystępności cenowej. Wydając 
decyzję Prezes UKE bierze pod uwagę zachowanie równowagi finansowej operatora 
wyznaczonego i rentowności usług powszechnych oraz wpływ zmian wysokości opłat za 
usługi powszechne na ostateczny poziom kosztu netto obowiązku świadczenia usług 
powszechnych i możliwości jego sfinansowania.  

3. Decyzję, o której mowa w ust. 2, Prezes UKE podejmuje w terminie 60 dni od 
dnia otrzymania informacji, o której mowa w art. 50.  

 
Art. 54. 1. Operator wyznaczony może stosować taryfy specjalne, niższe od 

obowiązujących za dany rodzaj lub sposób świadczenia usługi powszechnej, w stosunku do 
nadawców, którzy wykonują uzgodnione z operatorem czynności związane z 
przygotowaniem lub opracowaniem przesyłek pocztowych lub uzgodnią z nim dodatkowe 
warunki w zakresie sposobu świadczenia usługi oraz do nadawców nadających znaczną 
liczbę przesyłek w ustalonym z operatorem okresie, pod warunkiem że operator przy 
ustalaniu taryf specjalnych: 
3) stosuje wobec nadawców jednolite i równe kryteria zarówno co do opłat za usługi 

powszechne, jak i warunków związanych z umową o świadczenie tych usług; 
4) uwzględnia poniesione koszty świadczenia usługi powszechnej.  

2. Operator wyznaczony jest obowiązany określić w regulaminie, o którym mowa 
w art. 49 ust. 1, kryteria ustalania taryf specjalnych oraz odpowiadające tym kryteriom 
poziomy opustów od opłat obowiązujących za dany rodzaj lub sposób świadczenia usługi 
powszechnej  z uwzględnieniem zasad, o których mowa w ust. 1.  

 
Art. 55. 1. Prezes UKE określa, w drodze decyzji, na trzyletnie okresy maksymalne 

roczne poziomy opłat za usługi powszechne, mając na uwadze koszty świadczenia usług 
powszechnych, zapewnienie przystępności cenowej tych usług oraz uwarunkowania 
rynkowe i ekonomiczne.. 

2. Maksymalne roczne poziomy opłat za usługi powszechne mogą być określane 
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użytkownikom, w szczególności osobom fizycznym oraz 
małym i średnim przedsiębiorstwom, które korzystają z 
usług pocztowych na podobnych warunkach. 
 

przez Prezesa UKE dla poszczególnych usług powszechnych lub dla tych usług 
pogrupowanych ze względu na ich podobieństwo. Maksymalne roczne poziomy opłat za 
usługi powszechne określa się zgodnie z metodologią, o której mowa w ust. 5. 

3. Operator wyznaczony jest obowiązany przedstawić na wezwanie Prezesa UKE w 
terminie w nim określonym, nie krótszym niż 7 dni, dane niezbędne do ustalenia 
maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne wraz z uzasadnieniem, 
które powinno w szczególności wskazywać sposób ich wyliczenia. 

4. Prezes UKE może wezwać operatora wyznaczonego do przedstawienia, w 
terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia  wezwania, wyjaśnień niezbędnych do 
wydania decyzji, o której mowa w ust. 1. 

5. Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym 
do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, metodologię ustalania 
maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne, zapewniając 
uwzględnienie w metodologii kosztów świadczenia usług powszechnych, zmian warunków 
rynkowych oraz jej przejrzystość. 

 
Art. 56. 1. W przypadku znacznych zmian wartości danych stosowanych przy 

ustaleniu maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne, Prezes UKE 
może zmienić decyzję, o której mowa w art. 55 ust. 1, określając maksymalny roczny 
poziom opłat za usługi powszechne na czas pozostały do zakończenia trzyletniego okresu, o 
którym mowa w art. 55 ust. 1. 

2. Decyzja, o której mowa w art. 55 ust. 1, może być także zmieniona w związku z 
powzięciem przez Prezesa UKE informacji o prognozowanej wysokości kosztu netto i straty 
na usługach powszechnych, o której mowa w art. 110, lub otrzymaniem planu działań 
naprawczych, o którym mowa w art. 111.  

3. Maksymalny roczny poziom opłat za usługi powszechne określa się zgodnie z 
metodologią, o której mowa w art. 55 ust. 5. 

4. Operator wyznaczony jest obowiązany przedstawić na wezwanie Prezesa UKE w 
terminie w nim określonym, nie krótszym niż 7 dni, dane niezbędne do ustalenia 
maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne wraz z uzasadnieniem, 
które powinno w szczególności wskazywać sposób ich wyliczenia. 

5. Prezes UKE może wezwać operatora wyznaczonego do przedstawienia, w 
terminie nie krótszym niż 7 dni od otrzymania wezwania, wyjaśnień niezbędnych do 
wydania decyzji, o której mowa w ust. 1. 

 
Art. 57. 1. Operator wyznaczony przedkłada Prezesowi UKE projekt cennika usług 

powszechnych albo projekt zmian do obowiązującego cennika wraz z określeniem 
poszczególnych składników kosztów świadczenia każdej usługi, co najmniej na 60 dni 
przed planowanym terminem ich wprowadzenia.  

2. Prezes UKE może, w drodze decyzji, w terminie 30 dni od dnia przedłożenia 
projektu cennika usług powszechnych albo zmian do obowiązującego cennika, wnieść 
sprzeciw w stosunku do całości albo części projektu cennika albo projektu zmian do 
obowiązującego cennika, jeżeli są one sprzeczne z przepisami ustawy, w szczególności w 
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przypadku przekroczenia maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne 
określonych w decyzji, o której mowa w art. 55 ust. 1. Cennik usług powszechnych albo 
jego zmiany w zakresie objętym sprzeciwem Prezesa UKE nie wchodzą w życie. 
 

Art. 58. 1. Operator wyznaczony może wystąpić do Prezesa UKE z wnioskiem o 
wydanie zgody na zmianę cennika usług powszechnych lub jego części skutkującą 
przekroczeniem maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne 
określonych w decyzji, o której mowa w art. 53 ust. 1, jeżeli jest to niezbędne dla 
zapewnienia świadczenia usług powszechnych bez naruszenia równowagi finansowej 
operatora wyznaczonego w zakresie dotyczącym świadczenia usług powszechnych.  

2. Prezes UKE wydaje decyzję w sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, w 
terminie 60 dni od dnia jego złożenia, mając na uwadze zapewnienie dostępności usług 
powszechnych oraz sytuację finansową operatora wyznaczonego w zakresie dotyczącym 
świadczenia usług powszechnych i potrzebę zapewnienia rentowności tych usług. 
 

Art. 59.Cennik usług powszechnych oraz zmiany do obowiązującego cennika 
podlegają niezwłocznie ogłoszeniu na stronie podmiotowej BIP oraz są udostępniane w 
każdej placówce pocztowej operatora wyznaczonego i na jego stronie internetowej, a 
ponadto stanowią nieodpłatny załącznik do umowy o świadczenie usługi pocztowej, której 
przedmiotem jest świadczenie usługi powszechnej, gdy wynika to z właściwości zawieranej 
umowy. 

 
 
Art. 26. 1. Przesyłka dla ociemniałych nadana przez: 

1) osobę legitymującą się orzeczeniem właściwego organu orzekającego o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia narządu wzroku, 
zwaną dalej „osobą niewidomą lub ociemniałą”, i adresowana do biblioteki lub 
organizacji osób niewidomych lub ociemniałych bądź do organizacji, której celem 
statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych, 

2) bibliotekę, organizację osób niewidomych lub ociemniałych bądź organizację, której 
celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych, i 
adresowana do osoby niewidomej lub ociemniałej, 

3) osobę niewidomą lub ociemniałą bądź skierowana do tej osoby zawierająca wyłącznie 
informacje utrwalone pismem wypukłym 

- jest zwolniona od opłaty za usługę pocztową ustalonej w obowiązującym cenniku usług 
powszechnych, o którym mowa w art. 57, dla przesyłki pocztowej niebędącej przesyłką 
najszybszej kategorii, tego samego rodzaju, tej samej masy lub innej cechy, od której jest 
uzależniona wysokość opłaty. Zwolnienie to nie obejmuje opłaty za potwierdzenie odbioru 
przesyłki rejestrowanej. 

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego i minister właściwy do 
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym 
do spraw finansów publicznych określą, w drodze rozporządzenia, wykaz bibliotek, 
organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem 
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statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych, o których mowa w 
ust. 1, kierując się zasadą zapewnienia jak najszerszego i równoprawnego dostępu osób 
niewidomych i ociemniałych do dóbr kultury. 
 

Art. 13 Artykuł 13  
1. W celu zapewnienia świadczenia usług powszechnych 
w obrocie zagranicznym, Państwa Członkowskie zachęcą 
swoich operatorów świadczących usługi powszechne do 
postępowania w taki sposób, by w ich umowach w 
sprawie kosztów końcowych za przesyłki w obrocie 
zagranicznym w ramach Wspólnoty przestrzegane były 
następujące zasady: 
–     koszty końcowe powinny być ustalane na podstawie 
kosztów opracowywania i doręczenia przychodzących 
przesyłek zagranicznych, 
–     poziomy zapłaty powinny być związane z uzyskaną 
jakością usług, 
–     koszty końcowe powinny być przejrzyste i 
niedyskryminujące. 
2. Wdrożenie powyższych zasad może obejmować 
tymczasowe rozwiązania opracowane w celu uniknięcia 
niepożądanego zakłócenia na rynkach pocztowych lub 
niekorzystnych skutków dla rentownych operatorów, pod 
warunkiem, iż będzie istniała umowa pomiędzy 
operatorem kraju nadania i kraju przeznaczenia; umowy 
takie powinny jednak być ograniczone do minimum 
wymaganego do osiągnięcia tych celów. 
 

T art.5 Art. 5. Zadania z zakresu działalności pocztowej, określone dla zarządów pocztowych lub 
administracji pocztowych w międzynarodowych przepisach pocztowych, wykonuje operator 
wyznaczony. 
 

Art. 14 Artykuł 14  
1.  Państwa członkowskie przyjmują środki niezbędne do 
zapewnienia zgodności rachunkowości operatorów 
świadczących usługę powszechną z przepisami 
niniejszego artykułu. 
2. Operator(-rzy) świadczący usługę powszechną 
prowadzi(-dzą) odrębne rachunki w swoich 
wewnętrznych systemach rachunkowości, tak aby 
wyraźnie odróżnić każdą usługę i produkt, które wchodzą 
w zakres usługi powszechnej, od tych, które nie wchodzą 
w ten zakres. Ta rozdzielność księgowa wykorzystywana 
jest przy obliczaniu przez państwa członkowskie kosztów 
netto usługi powszechnej. Takie wewnętrzne systemy 
rachunkowości funkcjonują na podstawie konsekwentnie 
stosowanych i obiektywnie uzasadnionych zasad 

T art.97-
105,108 
ust.3, 
art.192 
ust.1 pkt 20 
(Prawo 
telekomuni
kacyjne 
 
 
 
 

Art. 97. 1. Rachunkowość regulacyjną i kalkulację kosztów prowadzi operator wyznaczony.  
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. 
3. 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.  
4. Celem kalkulacji kosztów, prowadzonej zgodnie z zatwierdzonym przez Prezesa UKE 
opisem kalkulacji kosztów jest wyliczenie przez operatora wyznaczonego kosztów 
jednostkowych poszczególnych usług powszechnych, umożliwiające w szczególności 
identyfikację kosztów jednostkowych czynności przyjmowania, sortowania, 



42 
 

rachunku kosztów. 
3. Bez uszczerbku dla ust. 4 w systemach rachunkowości, 
o których mowa w ust. 2, koszty alokowane są w 
następujący sposób: 
a)    koszty, które można bezpośrednio przypisać do 
określonej usługi lub produktu, zostają tak przypisane; 
b)    koszty wspólne, to znaczy koszty, których nie można 
bezpośrednio przypisać do określonej usługi lub 
produktu, są alokowane w następujący sposób: 
(i)   w miarę możliwości koszty wspólne są alokowane na 
podstawie bezpośredniej analizy pochodzenia tych 
kosztów; 
(ii)  jeżeli bezpośrednia analiza nie jest możliwa, 
kategorie kosztów wspólnych są alokowane na podstawie 
pośredniego powiązania z inną kategorią kosztów lub 
grupą kategorii kosztów, dla których możliwe jest 
bezpośrednie przypisanie lub alokacja; pośrednie 
powiązanie opiera się na porównywalnych strukturach 
kosztów; 
(iii)  jeżeli nie można znaleźć bezpośredniego ani 
pośredniego sposobu alokacji kosztów, dana kategoria 
kosztów jest alokowana na podstawie ogólnego 
współczynnika obliczonego jako stosunek wszystkich 
wydatków bezpośrednio lub pośrednio przypisanych lub 
alokowanych do każdej z usług powszechnych z jednej 
strony i do pozostałych usług z drugiej strony; 
(iv)  koszty wspólne, które muszą być ponoszone w 
przypadku świadczenia zarówno usług powszechnych, jak 
i usług niemających takiego charakteru, należy 
odpowiednio alokować; te same czynniki kosztowe mają 
zastosowanie w odniesieniu zarówno do usług 
powszechnych, jak i usług niemających takiego 
charakteru. 
4. Inne systemy rachunku kosztów mogą być zastosowane 
jedynie wówczas, gdy są zgodne z ust. 2 i zostały 
zatwierdzone przez krajowy organ regulacyjny. Przed ich 
zastosowaniem należy powiadomić Komisję. 
5. Krajowe organy regulacyjne zapewnią, by zgodność z 
jednym z systemów rachunku kosztów opisanych w 
ustępach 3 i 4 została zweryfikowana przez właściwy 
organ, który jest niezależny od organu świadczącego 
usługi powszechne. Państwa Członkowskie zapewnią, by 
oświadczenie w sprawie zgodności było okresowo 

przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych. 
 

Art. 98. 1. Operator wyznaczony jest obowiązany do opracowania i przedłożenia do 
zatwierdzenia Prezesowi UKE: 
1) projektu instrukcji rachunkowości regulacyjnej zawierającej opis przyjętego przez 

operatora wyznaczonego sposobu przypisania przychodów i kosztów, 
2) projektu opisu kalkulacji kosztów zawierającego sposób wyliczania kosztów 

jednostkowych poszczególnych usług powszechnych 
- z uwzględnieniem celów określonych w art. 97 ust. 2 i 4, i wymagań określonych w 
przepisach  wydanych na podstawie art. 104. 
2. Prezes UKE może zasięgać opinii niezależnych biegłych rewidentów lub ekspertów w 
przypadku wątpliwości dotyczących przedłożonego przez operatora wyznaczonego projektu 
instrukcji rachunkowości regulacyjnej lub projektu opisu kalkulacji kosztów. 
3. Prezes UKE uzgadnia z operatorem wyznaczonym przedłożony projekt instrukcji 
rachunkowości regulacyjnej i opisu kalkulacji kosztów, w trybie i terminach określonych w 
przepisach wydanych na podstawie art. 104, oraz zatwierdza, w drodze decyzji, instrukcję 
rachunkowości regulacyjnej i opis kalkulacji kosztów. 
4. W przypadku nieuzgodnienia z operatorem wyznaczonym projektu instrukcji 
rachunkowości regulacyjnej lub projektu opisu kalkulacji kosztów Prezes UKE w decyzji o 
zatwierdzeniu instrukcji rachunkowości regulacyjnej lub opisu kalkulacji kosztów może 
dokonać zmian w przedłożonym przez operatora wyznaczonego do zatwierdzenia projekcie 
instrukcji rachunkowości regulacyjnej lub projekcie opisu kalkulacji kosztów.  
5. Prezes UKE w drodze decyzji odmawia zatwierdzenia instrukcji rachunkowości 
regulacyjnej lub opisu kalkulacji kosztów w przypadku, gdy nie zostanie zachowana 
zgodność z: 
1) zasadami prowadzenia ksiąg rachunkowych określonymi w ustawie z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości; 
2) wymaganiami określonymi w ustawie i w przepisach wydanych na podstawie art. 99. 

 
Art. 99.  Operator wyznaczony przechowuje dokumentację związaną z prowadzeniem 
rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów, stosując odpowiednio przepisy rozdziału 8 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

 
Art. 100. Prezes UKE określa, w drodze decyzji, dla operatora wyznaczonego wskaźnik 
zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału, uwzględniając udokumentowane koszty 
pozyskania kapitału, pozycję operatora wyznaczonego na rynku kapitałowym, ryzyko 
związane z zaangażowaniem kapitału oraz, o ile jest to możliwe, koszty zaangażowania 
kapitału na rynkach porównywalnych a także sposób ustalania odpowiedniego poziomu 
rozsądnego zysku określony w przepisach Unii Europejskiej dotyczących pomocy 
publicznej z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym.  

 
Art.101. 1. Operator wyznaczony przekazuje Prezesowi UKE roczne sprawozdanie z 
prowadzonej rachunkowości regulacyjnej zawierające w szczególności wyniki kalkulacji 
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publikowane. 
6. Krajowy organ regulacyjny będzie na bieżąco 
udostępniał na odpowiednim poziomie szczegółowości 
informacje o systemach rachunku kosztów stosowanych 
przez operatora świadczącego usługi powszechne i 
będzie, na żądanie, przekazywał takie informacje 
Komisji. 
7. Na żądanie, szczegółowe informacje dotyczące 
rachunkowości uzyskiwane z powyższych systemów będą 
udostępniane w sposób poufny krajowemu organowi 
regulacyjnemu i Komisji. 
8.  Jeżeli dane państwo członkowskie nie stosowało 
mechanizmu finansowania świadczenia usługi 
powszechnej, dozwolonego na podstawie art. 7, oraz 
jeżeli krajowy organ regulacyjny jest przekonany, że 
żaden z wyznaczonych operatorów świadczących usługę 
powszechną w tym państwie członkowskim nie otrzymuje 
pomocy państwa w formie ukrytej ani żadnej innej oraz 
że konkurencja na rynku jest w pełni rzeczywista, 
krajowy organ regulacyjny może podjąć decyzję o 
niestosowaniu wymogów niniejszego artykułu. 
9. Niniejszy artykuł może jednak mieć zastosowanie do 
operatora świadczącego usługę powszechną 
wyznaczonego przed ostateczną datą pełnego otwarcia 
rynku do czasu wyznaczenia innego(-ych) operatora(-ów) 
świadczącego(-ych) usługę powszechną. Krajowy organ 
regulacyjny z wyprzedzeniem informuje Komisję o takiej 
decyzji. 
10.  Państwa członkowskie mogą wymagać od 
operatorów, zobowiązanych do wniesienia składki do 
funduszu kompensacyjnego, aby stosowali odpowiednią 
rozdzielność księgową, tak aby zapewnić funkcjonowanie 
funduszu. 
 

kosztów jednostkowych poszczególnych usług powszechnych. 
2. Prezes UKE może zasięgać opinii niezależnych biegłych rewidentów lub ekspertów w 
przypadku wątpliwości dotyczących rzetelności i wiarygodności danych zawartych w 
rocznym sprawozdaniu z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej.  
3. Roczne sprawozdanie z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej podlega badaniu 
zgodności z przepisami prawa, zatwierdzoną przez Prezesa UKE instrukcją rachunkowości 
regulacyjnej i opisem kalkulacji kosztów, na koszt operatora wyznaczonego, w terminie 6 
miesięcy od zakończenia roku obrotowego, przez niezależnego od operatora wyznaczonego 
biegłego rewidenta. 
4. Niezależnego biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania, o którym mowa w ust. 3, 
powołuje Prezes UKE. 
5. Roczne sprawozdanie z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej, zawierające w 
szczególności wyniki kalkulacji kosztów jednostkowych poszczególnych usług 
powszechnych oraz opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania, o którym mowa w 
ust. 3, podlegają publikacji na stronie podmiotowej BIP w terminie 8 miesięcy od 
zakończenia roku obrotowego.  
6. Dane dotyczące kosztów czynności przyjmowania, sortowania, przemieszczania i 
doręczania przesyłek pocztowych nie podlegają publikacji. 

 
Art. 102. Na podstawie opinii niezależnego biegłego rewidenta, o której mowa w art. 101 
ust. 5, Prezes UKE sporządza corocznie oświadczenie w sprawie zgodności prowadzenia 
przez operatora wyznaczonego rachunkowości regulacyjnej z wymaganiami określonymi w 
przepisach prawa i zatwierdzoną przez Prezesa UKE instrukcją rachunkowości regulacyjnej 
i publikuje je na stronie podmiotowej BIP. 

  
Art. 103. 1. Prezes UKE nakłada, w drodze decyzji, na operatora wyznaczonego obowiązek 
przedłożenia do publikacji  na stronie podmiotowej BIP: 
1) zatwierdzonej instrukcji rachunkowości regulacyjnej; 
2) zatwierdzonego opisu kalkulacji kosztów. 

2. Prezes UKE w decyzji, o której mowa w ust. 1, określa, z zachowaniem 
wymogów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres publikacji instrukcji 
rachunkowości regulacyjnej, tak aby zapewniona była prezentacja sposobów przypisywania 
przychodów i kosztów, i  opisu kalkulacji kosztów, tak aby zapewniona była prezentacja 
głównych grup kosztów oraz sposobów ich przypisania do poszczególnych usług 
powszechnych. 

 
Art. 104. Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 
1) sposób przypisania przychodów i kosztów operatora wyznaczonego do poszczególnych 

usług powszechnych oraz do usług wchodzących w zakres usług powszechnych, 
pozostałych usług pocztowych i pozostałej działalności gospodarczej, także do 
czynności przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek 
pocztowych, 
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2) szczegółowe zasady kalkulacji kosztów jednostkowych poszczególnych usług 
powszechnych, 

3) tryb i termin uzgadniania i zatwierdzania przez Prezesa UKE przedłożonych przez 
operatora wyznaczonego projektów instrukcji rachunkowości regulacyjnej oraz opisu 
kalkulacji kosztów, 

4) zakres i termin przekazywania Prezesowi UKE rocznego sprawozdania z prowadzonej 
rachunkowości regulacyjnej, przyjmując że dane zawarte w sprawozdaniu są 
sprawdzalne w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 
zawierającego w szczególności wyniki kalkulacji kosztów jednostkowych 
poszczególnych usług powszechnych 

- mając na uwadze rzetelność, przejrzystość oraz kompletność sprawozdań z prowadzonej 
rachunkowości regulacyjnej oraz wyników kalkulacji kosztów, sprawność uzgadniania 
projektów instrukcji rachunkowości regulacyjnej i opisu kalkulacji kosztów oraz 
konieczność ochrony podmiotów korzystających z usług pocztowych przed nadużywaniem 
przez operatora wyznaczonego pozycji rynkowej,  a także konieczność umożliwienia 
działalności kontrolnej Prezesowi UKE wobec działalności wykonywanej przez operatora 
wyznaczonego. 
  
Art. 105. 1. Operator wyznaczony prowadzi rachunkowość zgodnie z ustawą z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości. 
2. Operator wyznaczony sporządza roczne sprawozdanie finansowe, które podlega badaniu 
przez biegłego rewidenta.  
3.  Operator wyznaczony jest obowiązany do przedkładania Prezesowi UKE, nie później niż 
do dnia 31 lipca każdego roku za rok poprzedni, zbadanego przez biegłego rewidenta, 
sprawozdania finansowego, w zakresie zgodnym z ustawą, o której mowa w ust. 1. 
4. Operator wyznaczony ogłasza roczne sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą, o której 
mowa w ust.1. 
 
 
art. 108 ust. 3  
Operatorzy pocztowi świadczący usługi wchodzące w zakres usług powszechnych są 
obowiązani do prowadzenia przejrzystej rachunkowości w sposób zapewniający 
prowadzenie wyodrębnionej ewidencji dla usług wchodzących w zakres usług 
powszechnych, pozostałych usług pocztowych i pozostałej działalności gospodarczej, w 
celu ustalenia kwoty przychodów stanowiących podstawę do określenia udziału operatora w 
dopłacie. 
 
USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne  
art. 192 ust.1 pkt 20 (w brzmieniu zmienianym w art. 159 projektu ustawy Prawo 
pocztowe) 
 Do zakresu działania Prezesa UKE należy w szczególności: 
20) przedstawianie Komisji Europejskiej informacji z zakresu poczty, w tym: 
a) o nazwie i adresie operatora wyznaczonego świadczącego usługi powszechne, 
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b) o sposobie udostępniania korzystającym z usług powszechnych szczegółowych i 
aktualnych informacji dotyczących charakteru oferowanych usług, warunków dostępu, cen i 
minimalnych wymagań w zakresie czasu przebiegu przesyłek pocztowych, 
c) o przyjętych dla obrotu krajowego minimalnych wymaganiach dotyczących czasu 
przebiegu przesyłek pocztowych i przyznanym odstępstwie w tym zakresie, 
d) o przyznanym odstępstwie od częstotliwości opróżniania nadawczych skrzynek 
pocztowych i doręczania przesyłek z jednoczesnym przekazaniem tej informacji pocztowym 
organom regulacyjnym krajów członkowskim Unii Europejskiej, 
e) danych statystycznych o krajowym rynku pocztowym oraz, na żądanie Komisji 
Europejskiej, informacji o systemie rachunku kosztów stosowanym przez operatora 
wyznaczonego. 
 
 
 

Art. 15 
 

Artykuł 15  
Sprawozdania finansowe wszystkich operatorów 
świadczących usługi powszechne będą sporządzane i 
przekazywane do zbadania przez niezależnego audytora 
oraz publikowane zgodnie z odpowiednim 
ustawodawstwem Wspólnoty i ustawodawstwem 
krajowym dotyczącym przedsiębiorstw komercyjnych. 
 
 

T 
 

art.101-103, 
105 
 

 
Art. 101. 1. Operator wyznaczony przekazuje Prezesowi UKE roczne sprawozdanie z 
prowadzonej rachunkowości regulacyjnej zawierające w szczególności wyniki kalkulacji 
kosztów jednostkowych poszczególnych usług powszechnych. 
 2. Prezes UKE może zasięgać opinii niezależnych biegłych rewidentów lub ekspertów w 
przypadku wątpliwości dotyczących rzetelności i wiarygodności danych zawartych w 
rocznym sprawozdaniu z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej.  
3. Roczne sprawozdanie z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej podlega badaniu 
zgodności z przepisami prawa, zatwierdzoną przez Prezesa UKE instrukcją rachunkowości 
regulacyjnej i opisem kalkulacji kosztów, na koszt operatora wyznaczonego, w terminie 6 
miesięcy od zakończenia roku obrotowego, przez niezależnego od operatora wyznaczonego 
biegłego rewidenta.  
4. Niezależnego biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania, o którym mowa w ust. 3, 
powołuje Prezes UKE. 
 5. Roczne sprawozdanie z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej, zawierające w 
szczególności wyniki kalkulacji kosztów jednostkowych poszczególnych usług 
powszechnych oraz opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania, o którym mowa w 
ust. 3, podlegają publikacji na stronie podmiotowej BIP w terminie 8 miesięcy od 
zakończenia roku obrotowego.  
6. Dane dotyczące kosztów czynności przyjmowania, sortowania, przemieszczania i 
doręczania przesyłek pocztowych nie podlegają publikacji. 
Art. 102. Na podstawie opinii niezależnego biegłego rewidenta, o której mowa w art. 101 
ust. 5, Prezes UKE sporządza corocznie oświadczenie w sprawie zgodności prowadzenia 
przez operatora wyznaczonego rachunkowości regulacyjnej z wymaganiami określonymi w 
przepisach prawa i zatwierdzoną przez Prezesa UKE instrukcją rachunkowości regulacyjnej 
i publikuje je na stronie podmiotowej BIP. 
 
Art. 103. 1. Prezes UKE nakłada, w drodze decyzji, na operatora wyznaczonego obowiązek 
przedłożenia do publikacji na stronie podmiotowej BIP:  
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1) zatwierdzonej instrukcji rachunkowości regulacyjnej;  
2) zatwierdzonego opisu kalkulacji kosztów.  
 
2. Prezes UKE w decyzji, o której mowa w ust. 1, określa, z zachowaniem wymogów 
dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres publikacji instrukcji 
rachunkowości regulacyjnej, tak aby zapewniona była prezentacja sposobów przypisywania 
przychodów i kosztów, i opisu kalkulacji kosztów, tak aby zapewniona była prezentacja 
głównych grup kosztów oraz sposobów ich przypisania do poszczególnych usług 
powszechnych. 
 
Art. 105. 1. Operator wyznaczony prowadzi rachunkowość zgodnie z ustawą z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości.  
2. Operator wyznaczony sporządza roczne sprawozdanie finansowe, które podlega badaniu 
przez biegłego rewidenta.  
3. Operator wyznaczony jest obowiązany do przedkładania Prezesowi UKE, nie później niż 
do dnia 31 lipca każdego roku za rok poprzedni, zbadanego przez biegłego rewidenta, 
sprawozdania finansowego, w zakresie zgodnym z ustawą, o której mowa w ust. 1.  
4. Operator wyznaczony ogłasza roczne sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą, o której 
mowa w ust. 1. 
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Art. 16 Artykuł 16  
Państwa Członkowskie zapewnią, by w celu 
zagwarantowania dobrej jakości usług pocztowych 
zostały ustalone i opublikowane normy jakości usług 
dotyczące usług powszechnych. 
Normy jakości powinny odnosić się w szczególności do 
czasu przebiegu przesyłek oraz regularności i 
niezawodności usług. 
Normy te ustalane są przez: 
–     Państwa Członkowskie, w przypadku usług 
krajowych, 
–     Parlament Europejski i Radę w przypadku usług w 
obrocie zagranicznym w ramach Wspólnoty (patrz 
załącznik II). Przyszłe zmiany tych norm wprowadzane w 
wyniku postępu technicznego lub trendów rozwojowych 
na rynku wdrażane są zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 21. 
Przynajmniej raz w roku przeprowadzany będzie, w 
sposób niezależny, monitoring osiągnięć, przez 
zewnętrzne organy, niemające powiązań z operatorami 
świadczącymi usługi powszechne, na podstawie 
znormalizowanych warunków, które zostaną ustalone 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o 
której mowa w art. 21 ust. 2 i powinien on stanowić 
przedmiot raportów publikowanych przynajmniej raz w 
roku. 
 

T art.47, art. 
52 

Art. 47. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, warunki 
wykonywania usług powszechnych obejmujące:  
1) wskaźniki czasu przebiegu przesyłek pocztowych w obrocie krajowym,  
2) wymagania w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych, w tym:  
a) warunki przyjmowania przesyłek,  
b) sposób postępowania z przesyłkami uszkodzonymi,  
c) sposób dokumentowania wykonania usługi doręczenia przesyłek rejestrowanych,  
d) terminy odbioru przesyłek z placówki pocztowej operatora wyznaczonego,  
e) wymagania w zakresie opakowania przesyłek,  
f) sposób rozmieszczenia oznaczenia adresata, adresu, informacji o opłacie pocztowej oraz 
innych oznaczeń na stronie adresowej przesyłki listowej,  
3) sposób rozmieszczenia placówek pocztowych operatora wyznaczonego,  
4) minimalny procentowy udział nadawczych skrzynek pocztowych operatora 
wyznaczonego, których umieszczenie spełnia wymagania, o których mowa w art. 62 pkt 3,  
5) sposób świadczenia usług powszechnych  
 
- biorąc pod uwagę ochronę interesów podmiotów korzystających z usług powszechnych, w 
tym w zakresie czasu przebiegu przesyłek pocztowych, przejrzystość wymagań w zakresie 
przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych, dostępność nadawczych skrzynek 
pocztowych operatora wyznaczonego dla osób niepełnosprawnych poruszających się za 
pomocą wózka inwalidzkiego, dostępność placówek pocztowych operatora wyznaczonego 
oraz jednolity sposób świadczenia usług powszechnych, rzeczywiste zapotrzebowanie na 
usługi powszechne i wpływ warunków wykonywania tych usług na koszt usług 
powszechnych.  
 
Art. 52. 1. Prezes UKE zapewnia przeprowadzanie badania czasu przebiegu przesyłek 
pocztowych uzyskanego w danym roku w zakresie usług powszechnych w obrocie 
krajowym przez operatora wyznaczonego oraz zapewnia weryfikację prawidłowości 
realizacji badania, a także jego wyników 2. Badanie przeprowadza, z zastrzeżeniem ust. 3, 
podmiot wyspecjalizowany w realizacji badań rynkowych nieposiadający powiązań 
własnościowych lub kontrolnych z operatorem wyznaczonym. 3. Badanie może być 
przeprowadzone przez operatora wyznaczonego w oparciu o dane z informatycznego 
systemu śledzenia przesyłek pocztowych stosowanego przez tego operatora. Wyniki badania 
operator wyznaczony przekazuje Prezesowi UKE.  
4. Operator wyznaczony stosujący informatyczny system śledzenia przesyłek pocztowych 
jest obowiązany udostępnić Prezesowi UKE, na jego żądanie, dane z tego systemu. 5. 
Prawidłowość realizacji badania, o którym mowa w ust. 2 i 3, oraz jego wyniki są 
weryfikowane przez podmiot wyspecjalizowany, nieposiadający powiązań własnościowych 
lub kontrolnych z operatorem wyznaczonym i podmiotem przeprowadzającym badanie.  
6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizowanym badaniu, podmiot 
dokonujący weryfikacji zleca podmiotowi przeprowadzającemu badanie podjęcie działań 
korygujących polegających na wyeliminowaniu błędów i zapewniających poprawność 
wyników badania.  
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7. Prezes UKE zapewnia opracowanie metodyki badań oraz:  
1) uwzględnienie w metodyce badań, o których mowa w ust. 2, specyfiki technologii 
świadczenia usług powszechnych operatora wyznaczonego w zakresie w jakim jest to 
określone w normie przenoszącej normę EN 13850;  
2) udział operatora wyznaczonego na etapie opracowywania metodyki badań, o których 
mowa w ust. 2, w zakresie sporządzania studium przepływu rzeczywistych przesyłek;  
3) udział operatora wyznaczonego w opracowaniu metodyki prowadzenia badań, o których 
mowa w ust. 3.  
 
8. Prezes UKE publikuje na stronie podmiotowej BIP, w terminie do dnia 31 maja każdego 
roku, roczny raport zawierający wyniki badań, o których mowa w ust. 1, za poprzedni rok i 
zawierający informacje w zakresie zgodnym z zakresem sprawozdania określonego w 
normie przenoszącej normę EN 13850.  
9. Informacje dotyczące danych umożliwiających identyfikację i lokalizację uczestników 
badania oraz identyfikację obszarów nieobjętych badaniem nie powinny być udostępniane i 
publikowane. 
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Art. 17 Artykuł 17  
Państwa Członkowskie określą normy jakości dla 
przesyłek w obrocie krajowym i zapewnią ich zgodność z 
normami określonymi dla usług w obrocie zagranicznym 
w ramach Wspólnoty. 
Państwa Członkowskie powiadomią Komisję o przyjętych 
normach jakości dla usług w obrocie krajowym, która 
opublikuje je w taki sam sposób jak normy dla usług w 
obrocie zagranicznym w ramach Wspólnoty, o których 
mowa w art. 18. 
Krajowe organy regulacyjne zapewnią przeprowadzenie 
niezależnego monitoringu osiągniętych norm jakości 
zgodnie z czwartym akapitem art. 16, wyniki którego 
będą uzasadnione, a także, o ile będzie to konieczne, 
podjęcie działań naprawczych. 
 

T art.47, 52, 
126 ust.3, 
art.192 
ust.1 pkt 20 
(Prawo 
telekomuni
kacyjne 

Art. 47. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, 
warunki wykonywania usług powszechnych obejmujące:  
1) wskaźniki czasu przebiegu przesyłek pocztowych w obrocie krajowym,  
2) wymagania w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych, w tym:  
a) warunki przyjmowania przesyłek,  
b) sposób postępowania z przesyłkami uszkodzonymi,  
c) sposób dokumentowania wykonania usługi doręczenia przesyłek rejestrowanych,  
d) terminy odbioru przesyłek z placówki pocztowej operatora wyznaczonego,  
e) wymagania w zakresie opakowania przesyłek,  
f) sposób rozmieszczenia oznaczenia adresata, adresu, informacji o opłacie pocztowej 
oraz innych oznaczeń na stronie adresowej przesyłki listowej,  
3) sposób rozmieszczenia placówek pocztowych operatora wyznaczonego,  
4) minimalny procentowy udział nadawczych skrzynek pocztowych operatora 
wyznaczonego, których umieszczenie spełnia wymagania, o których mowa w art. 62 
pkt 3,  
5) sposób świadczenia usług powszechnych  
 
- biorąc pod uwagę ochronę interesów podmiotów korzystających z usług 
powszechnych, w tym w zakresie czasu przebiegu przesyłek pocztowych, 
przejrzystość wymagań w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych, 
dostępność nadawczych skrzynek pocztowych operatora wyznaczonego dla osób 
niepełnosprawnych poruszających się za pomocą wózka inwalidzkiego, dostępność 
placówek pocztowych operatora wyznaczonego oraz jednolity sposób świadczenia 
usług powszechnych, rzeczywiste zapotrzebowanie na usługi powszechne i wpływ 
warunków wykonywania tych usług na koszt usług powszechnych.  
 
Art. 52. 1. Prezes UKE zapewnia przeprowadzanie badania czasu przebiegu przesyłek 
pocztowych uzyskanego w danym roku w zakresie usług powszechnych w obrocie 
krajowym przez operatora wyznaczonego oraz zapewnia weryfikację prawidłowości 
realizacji badania, a także jego wyników 2. Badanie przeprowadza, z zastrzeżeniem 
ust. 3, podmiot wyspecjalizowany w realizacji badań rynkowych nieposiadający 
powiązań własnościowych lub kontrolnych z operatorem wyznaczonym. 3. Badanie 
może być przeprowadzone przez operatora wyznaczonego w oparciu o dane z 
informatycznego systemu śledzenia przesyłek pocztowych stosowanego przez tego 
operatora. Wyniki badania operator wyznaczony przekazuje Prezesowi UKE.  
4. Operator wyznaczony stosujący informatyczny system śledzenia przesyłek 
pocztowych jest obowiązany udostępnić Prezesowi UKE, na jego żądanie, dane z tego 
systemu. 5. Prawidłowość realizacji badania, o którym mowa w ust. 2 i 3, oraz jego 
wyniki są weryfikowane przez podmiot wyspecjalizowany, nieposiadający powiązań 
własnościowych lub kontrolnych z operatorem wyznaczonym i podmiotem 
przeprowadzającym badanie.  
6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizowanym badaniu, podmiot 
dokonujący weryfikacji zleca podmiotowi przeprowadzającemu badanie podjęcie 
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działań korygujących polegających na wyeliminowaniu błędów i zapewniających 
poprawność wyników badania.  
7. Prezes UKE zapewnia opracowanie metodyki badań oraz:  
1) uwzględnienie w metodyce badań, o których mowa w ust. 2, specyfiki technologii 
świadczenia usług powszechnych operatora wyznaczonego w zakresie w jakim jest to 
określone w normie przenoszącej normę EN 13850;  
2) udział operatora wyznaczonego na etapie opracowywania metodyki badań, o 
których mowa w ust. 2, w zakresie sporządzania studium przepływu rzeczywistych 
przesyłek;  
3) udział operatora wyznaczonego w opracowaniu metodyki prowadzenia badań, o 
których mowa w ust. 3.  
 
 
8. Prezes UKE publikuje na stronie podmiotowej BIP, w terminie do dnia 31 maja 
każdego roku, roczny raport zawierający wyniki badań, o których mowa w ust. 1, za 
poprzedni rok i zawierający informacje w zakresie zgodnym z zakresem sprawozdania 
określonego w normie przenoszącej normę EN 13850.  
9. Informacje dotyczące danych umożliwiających identyfikację i lokalizację 
uczestników badania oraz identyfikację obszarów nieobjętych badaniem nie powinny 
być udostępniane i publikowane.  
 
art. 126 ust. 3  

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 wskaźnikami 
obowiązującymi a osiągniętymi i działania podjęte przez operatora na rzecz 
poprawy osiąganych wskaźników. 

 
USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne  
art. 192 ust.1 pkt 20 (w brzmieniu zmienianym w art. 159 projektu ustawy Prawo 
pocztowe) 
 Do zakresu działania Prezesa UKE należy w szczególności: 
20) przedstawianie Komisji Europejskiej informacji z zakresu poczty, w tym: 
a) o nazwie i adresie operatora wyznaczonego świadczącego usługi powszechne, 
b) o sposobie udostępniania korzystającym z usług powszechnych 
szczegółowych i aktualnych informacji dotyczących charakteru oferowanych usług, 
warunków dostępu, cen i minimalnych wymagań w zakresie czasu przebiegu przesyłek 
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pocztowych, 
c) o przyjętych dla obrotu krajowego minimalnych wymaganiach dotyczących 
czasu przebiegu przesyłek pocztowych i przyznanym odstępstwie w tym zakresie, 
d) o przyznanym odstępstwie od częstotliwości opróżniania nadawczych 
skrzynek pocztowych i doręczania przesyłek z jednoczesnym przekazaniem tej 
informacji pocztowym organom regulacyjnym krajów członkowskim Unii 
Europejskiej, 
e) danych statystycznych o krajowym rynku pocztowym oraz, na żądanie 
Komisji Europejskiej, informacji o systemie rachunku kosztów stosowanym przez 
operatora wyznaczonego. 
 

Art. 18 ust.2 Artykuł 18  
2.  Jeżeli wymagają tego wyjątkowe okoliczności 
związane z infrastrukturą lub warunkami geograficznymi, 
krajowe organy regulacyjne mogą wprowadzić 
odstępstwa od stosowania norm jakości określonych w 
załączniku II. Jeżeli krajowe organy regulacyjne 
wprowadzą tego rodzaju odstępstwa, powiadomią o tym 
bezzwłocznie Komisję. Komisja przedstawia do 
informacji komitetu, o którym mowa w art. 21, 
sprawozdanie roczne w sprawie powiadomień 
otrzymanych w ciągu poprzednich 12 miesięcy. 
3. Komisja opublikuje w Dzienniku Urzędowym Wspólnot 
Europejskich wszelkie zmiany wprowadzone w normach 
jakości usług w obrocie zagranicznym w ramach 
Wspólnoty oraz podejmie działania w celu zapewnienia 
regularnego, niezależnego monitorowania oraz 
publikowania poziomów osiągniętych norm jakości 
potwierdzających zgodność z powyższymi normami i 
uzyskanych postępów. Krajowe organy regulacyjne 
zapewnią, iż tam, gdzie uznano to za konieczne, zostaną 
podjęte działania naprawcze. 
 

T art.51 Art. 51. 1. Prezes UKE może w drodze decyzji ustanowić dla operatora wyznaczonego 
odstępstwo od obowiązku świadczenia usług powszechnych na określonym obszarze 
z:  
1) częstotliwością, o której mowa w art. 46 ust. 2 pkt 5 lub  
2) zachowaniem wskaźników czasu przebiegu przesyłek pocztowych, o których mowa 
w art. 47 pkt 1, lub  
3) zachowaniem sposobu rozmieszczenia placówek pocztowych, o którym mowa w 
art. 47 pkt 3.  
2. Odstępstwo, o którym mowa w ust. 1, ustanawia się, jeżeli zachodzi co najmniej 
jedna z następujących okoliczności:  
1) niska gęstość zaludnienia;  
2) trudne warunki geograficzne, które w sposób istotny wpływają na utrudnienie 
komunikacji pocztowej z siedliskami ludzkimi;  
3) niski popyt na usługi powszechne;  
4) niska rentowność albo nierentowność usług powszechnych, skutkująca trudną 
sytuacją finansową operatora wyznaczonego.  
3. Odstępstwo jest ustanawiane przez Prezesa UKE na podstawie informacji, o której 
mowa w art. 50, art. 110 i art. 111.  
4. Operator wyznaczony może, łącznie z informacją, o której mowa w art. 50, złożyć 
wniosek o ustanowienie odstępstwa.  
5. Decyzję w sprawie odstępstwa Prezes UKE wydaje w terminie 60 dni od dnia 
otrzymania informacji, o której mowa w art. 50. 6. Prezes UKE jest obowiązany 
poinformować Komisję Europejską o ustanowionym odstępstwie, o którym mowa w 
ust. 1 pkt 1 i 2. 

Art. 19 Artykuł 19  
1. Państwa członkowskie zapewniają udostępnienie przez 
wszystkich operatorów świadczących usługi pocztowe 
przejrzystych, prostych i niekosztownych procedur 
rozpatrywania reklamacji użytkowników usług 
pocztowych, w szczególności w przypadkach wiążących 
się z zaginięciem, kradzieżą, uszkodzeniem lub brakiem 
zgodności z normami jakości usługi (w tym procedur 

T art.87-96,43 
ust.6 

Art. 87. 1. Do odpowiedzialności operatorów pocztowych za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie usługi pocztowej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy 
nie stanowią inaczej. 2. Operator pocztowy, który zawarł umowę o świadczenie usługi 
pocztowej z nadawcą odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi 
pocztowej, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło:  
1) wskutek siły wyższej;  
2) wyłącznie z powodu naruszenia przez nadawcę lub adresata przepisów ustawy albo 
regulaminu świadczenia usług pocztowych lub powszechnych;  
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określających, kto ponosi odpowiedzialność w sprawach, 
w których występuje więcej niż jeden operator), nie 
naruszając odpowiednich międzynarodowych i krajowych 
przepisów dotyczących systemów rekompensat. 
Państwa członkowskie przyjmują środki, aby dopilnować, 
że procedury , o których mowa w akapicie pierwszym , 
umożliwią rozstrzyganie sporów w sposób sprawiedliwy i 
szybki, wraz z ustanowieniem w razie potrzeby systemu 
zwrotu kosztów lub rekompensaty. 
Państwa członkowskie promują także rozwój 
niezależnych programów pozasądowego rozstrzygania 
sporów między operatorami świadczącymi usługi 
pocztowe a użytkownikami. 
2. Bez uszczerbku dla innych możliwości odwołania się 
lub środków naprawczych określonych ustawodawstwem 
krajowym i prawodawstwem wspólnotowym państwa 
członkowskie zapewniają użytkownikom, działającym 
indywidualnie lub, gdy zezwala na to prawo krajowe, 
wspólnie z organizacjami reprezentującymi interesy 
użytkowników lub konsumentów, możliwość wnoszenia 
przed właściwe organy krajowe spraw, w których 
reklamacje użytkowników przedstawiane 
przedsiębiorstwom świadczącym usługi pocztowe 
wchodzące w zakres usługi powszechnej nie zostały 
rozpatrzone w sposób zadowalający. 
Zgodnie z art. 16 państwa członkowskie zapewniają, by 
operatorzy świadczący usługę powszechną, a także, w 
odpowiednich przypadkach, przedsiębiorstwa świadczące 
usługi wchodzące w zakres usługi powszechnej 
publikowali, wraz ze sprawozdaniem rocznym 
dotyczącym monitorowania ich wyników, informacje o 
liczbie reklamacji i sposobie ich rozpatrzenia. 
 

3) wyłącznie z powodu szczególnej podatności przesyłanej rzeczy na uszkodzenia 
wynikającej z jej wad lub naturalnych właściwości.  
 
3. Operator wyznaczony odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi 
powszechnej, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek strajku 
pracowników tego operatora przeprowadzonego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami. 4. Operator wyznaczony odpowiada za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie usług powszechnych jedynie w zakresie określonym ustawą, chyba że 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług powszechnych:  
1) jest następstwem czynu niedozwolonego;  
2) nastąpiło z winy umyślnej operatora;  
3) jest wynikiem rażącego niedbalstwa operatora.  
 
5. Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi pocztowej wygasa wskutek 
przyjęcia przesyłki pocztowej bez zastrzeżeń. Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu 
niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki zgłoszonych przez adresata operatorowi 
pocztowemu nie później niż po upływie 7 dni od przyjęcia przesyłki. 

 
 
Art. 88. 1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi powszechnej 
przysługuje odszkodowanie:  
1) za utratę przesyłki poleconej - w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej jednak 
niż pięćdziesięciokrotność opłaty pobranej przez operatora wyznaczonego za traktowanie 
przesyłki pocztowej jako przesyłki poleconej;  
2) za utratę paczki pocztowej - w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej jednak niż 
dziesięciokrotność opłaty pobranej za jej nadanie;  
3) za utratę przesyłki z zadeklarowaną wartością - w wysokości żądanej przez nadawcę, nie 
wyższej jednak niż zadeklarowana wartość przesyłki;  
4) za ubytek zawartości lub uszkodzenie paczki pocztowej lub przesyłki poleconej - w 
wysokości żądanej przez nadawcę lub w wysokości zwykłej wartości utraconych lub 
uszkodzonych rzeczy, nie wyższej jednak niż maksymalna wysokość odszkodowania, o 
którym mowa w pkt 1 lub 2;  
5) za ubytek zawartości przesyłki z zadeklarowaną wartością - w wysokości zwykłej 
wartości utraconych rzeczy;  
6) za uszkodzenie zawartości przesyłki z zadeklarowaną wartością - w wysokości zwykłej 
wartości rzeczy, których uszkodzenie stwierdzono.  
2. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, nie może być wyższe niż 
zadeklarowana wartość przesyłki. 3. Z tytułu nienależytego wykonania usługi powszechnej 
odszkodowanie przysługuje również za doręczenie przesyłki listowej rejestrowanej 
najszybszej kategorii w terminie późniejszym niż w 4 dniu po dniu nadania - w wysokości 
stanowiącej różnicę między opłatą za przesyłkę listową najszybszej kategorii danego 
przedziału wagowego, a opłatą za taką przesyłkę niebędącą przesyłką najszybszej kategorii 
tego samego przedziału wagowego.  
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Art. 89. Operator pocztowy jest obowiązany do wypłaty odszkodowania w zakresie 
nienależytego wykonania usługi doręczenia przesyłek pocztowych doręczanych w trybie 
określonym w Kodeksie postępowania karnego, Kodeksie postępowania cywilnego, 
Kodeksie postępowania administracyjnego oraz w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 i 848) polegającego na:  
1) nieprawidłowym wypełnieniu przez operatora pocztowego dokumentu potwierdzającego 
odbiór przesyłki rejestrowanej przez adresata jeżeli uniemożliwia to stwierdzenie 
prawidłowości doręczenia przesyłki lub  
2) zwróceniu przesyłki rejestrowanej niezgodnie z terminem lub z uwagi na nieprawidłowo 
wskazany powód  
- w wysokości opłaty za usługę przesyłki rejestrowanej wraz z opłatą za zapewnienie 
potwierdzenia jej odbioru oraz za zwrot tej przesyłki, jeżeli taka opłata została pobrana.  
Art. 90. W przypadku niedoręczenia adresatowi przez operatora wyznaczonego kwoty 
pieniężnej określonej w przekazie pocztowym, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3, 
przysługuje odszkodowanie w wysokości pięciokrotnej opłaty pobranej za jego nadanie. 
Zwrotowi podlega również kwota pieniężna określona w przekazie pocztowym.  
Art. 91. 1. W przypadku niewykonania usługi pocztowej operator pocztowy zwraca w 
całości pobraną opłatę za usługę pocztową niezależnie od należnego odszkodowania. 2. 
Niewykonaniem usługi powszechnej w zakresie przesyłki rejestrowanej jest w 
szczególności doręczenie tej przesyłki lub zawiadomienia o próbie jej doręczenia po 
upływie 14 dni od dnia jej nadania. 3. Do okresu, o którym mowa w ust. 2, nie wlicza się:  
1) dni ustawowo wolnych od pracy;  
2) okresu, na który przesyłka rejestrowana została zatrzymana przez operatora 
wyznaczonego w przypadkach określonych w art. 36 ust. 2.  
Art. 92. 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej 
prawo wniesienia reklamacji przysługuje:  
1) nadawcy;  
2) adresatowi - w przypadku gdy nadawca zrzeknie się na jego rzecz prawa dochodzenia 
roszczeń albo gdy przesyłka pocztowa lub kwota pieniężna określona w przekazie 
pocztowym zostanie doręczona adresatowi.  
 
2. Nadawca albo adresat mogą zgłosić reklamację w każdej placówce pocztowej operatora 
pocztowego, który zawarł umowę o świadczenie usługi pocztowej z nadawcą.  
3. Reklamacja może zostać wniesiona nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia 
nadania przesyłki pocztowej. 4. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze 
rozporządzenia:  
1) szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać reklamacja za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie usługi pocztowej,  
2) sposób wnoszenia reklamacji,  
3) terminy wnoszenia reklamacji,  
4) szczegółowy tryb postępowania reklamacyjnego  
 
- mając na uwadze maksymalne uproszczenie procedur reklamacyjnych w obrocie 
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krajowym, zapewnienie ich przejrzystości oraz niezbędną ochronę interesu nadawcy i 
adresata, zakres odpowiedzialności operatora wyznaczonego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania usług powszechnych oraz sposób świadczenia tych usług.  
Art. 93. 1. Drogę postępowania reklamacyjnego w odniesieniu do usług pocztowych uważa 
się za wyczerpaną w przypadku odmowy uznania reklamacji przez operatora pocztowego 
albo niezapłacenia dochodzonej należności w terminie 30 dni od dnia uznania reklamacji.  
2. Roszczenia dochodzone na podstawie ustawy przedawniają się z upływem 12 miesięcy od 
dnia nadania przesyłki pocztowej.  
3. Bieg przedawnienia roszczeń zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia 
wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.  
Art. 94. Prawo dochodzenia roszczeń określonych w ustawie w zakresie niewykonania lub 
nienależytego wykonania usługi powszechnej w postępowaniu sądowym, w postępowaniu 
mediacyjnym lub w postępowaniu przed stałym polubownym sądem konsumenckim, 
przysługuje nadawcy albo adresatowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.  
Art. 95. 1. Spór cywilnoprawny między nadawcą albo adresatem a operatorem pocztowym 
może być zakończony ugodą w drodze postępowania mediacyjnego.  
2. Postępowanie mediacyjne prowadzi Prezes UKE na wniosek adresata albo nadawcy lub z 
urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu konsumenta. 
 3. W toku postępowania mediacyjnego Prezes UKE zapoznaje operatora pocztowego z 
roszczeniem adresata albo nadawcy, przedstawia stronom sporu przepisy prawa mające 
zastosowanie w sprawie oraz ewentualne propozycje polubownego zakończenia sporu. 4. 
Prezes UKE może wyznaczyć stronom sporu termin polubownego zakończenia sprawy. 
5. Prezes UKE odstępuje od postępowania mediacyjnego, jeżeli w wyznaczonym terminie 
sprawa nie została polubownie zakończona oraz w razie oświadczenia co najmniej jednej ze 
stron sporu, że nie wyraża ona zgody na polubowne zakończenie sprawy.  
 
 
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 (Dz. U. 
Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.9)). 
 
art. 43 ust 6 
Na podstawie informacji uzyskanych od operatorów pocztowych oraz podmiotów, o których 
mowa w ust. 5, Prezes UKE corocznie, w terminie do dnia 31 maja, przedkłada ministrowi 
właściwemu do spraw łączności raport o stanie rynku pocztowego za rok ubiegły łącznie z 
wynikami kontroli działalności pocztowej oraz publikuje go w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie podmiotowej Prezesa UKE, zwanej dalej „stroną podmiotową BIP”, z 
zachowaniem wymogów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. 

Art. 20 Artykuł 20  
Harmonizacja norm technicznych będzie kontynuowana, 
biorąc przede wszystkim pod uwagę interesy 
użytkowników. 
Europejskiemu Komitetowi Normalizacji zostanie 

N   
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powierzone opracowanie norm technicznych do 
zastosowania w sektorze pocztowym, na podstawie 
przekazania mu tych spraw zgodnie z zasadami 
określonymi w dyrektywie Rady 83/189/EWG z dnia 28 
marca 1983 r. ustanawiającej procedurę przekazywania 
informacji w dziedzinie norm i regulacji technicznych (9). 
Prace te uwzględnią działania harmonizacyjne podjęte na 
szczeblu międzynarodowym, a w szczególności te 
działania, w sprawie których decyzje podjął Światowy 
Związek Pocztowy. 
Mające zastosowanie normy należy raz w roku 
publikować w Dzienniku Urzędowym Wspólnot 
Europejskich. 
Państwa Członkowskie zapewnią, by operatorzy 
świadczący usługi powszechne odwoływali się do norm 
opublikowanych w Dzienniku Urzędowym, tam gdzie 
uznano to za konieczne, w interesie użytkowników, a w 
szczególności, gdy przekazują informacje, o których 
mowa w art. 6. 
Komitet, o którym stanowi art. 21 będzie na bieżąco 
informowany o dyskusjach toczących się w ramach 
Europejskiego Komitetu Normalizacji oraz postępach 
uzyskanych w tym obszarze przez ten organ. 
 

Art. 21 Artykuł 21  
1. Komisję wspomaga komitet. 
2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu 
zastosowanie mają art. 5a ust. 1-4 i art. 7 decyzji 
1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8. 
 

N   

Art. 22 Artykuł 22  
1. Każde państwo członkowskie wyznacza dla sektora 
pocztowego jeden lub więcej krajowych organów 
regulacyjnych, które będą odrębne prawnie i niezależne 
funkcjonalnie od operatorów pocztowych. Państwa 
członkowskie zachowujące własność lub kontrolę nad 
operatorami świadczącymi usługi pocztowe zapewniają 
rzeczywisty strukturalny rozdział funkcji regulacyjnych 
od działań związanych z własnością lub kontrolą. 
Państwa członkowskie informują Komisję o tym, które 
krajowe organy regulacyjne zostały wyznaczone do 
realizowania zadań wynikających z niniejszej dyrektywy. 
W łatwo dostępnej formie publikują one zadania stawiane 

T art.189-193 
(Prawo 
telekomuni
kacyjne), 
art.129 ust. 
2 (Prawo 
pocztowe) 

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne  
Art. 189. 1. Organami administracji łączności są minister właściwy do spraw łączności i 
Prezes UKE. 
2. Organy administracji łączności prowadzą politykę regulacyjną, mając na celu w 
szczególności: 
  1)   wspieranie konkurencji w zakresie dostarczania sieci telekomunikacyjnych, 
udogodnień towarzyszących lub świadczenia usług telekomunikacyjnych, w tym: 
a)  zapewnienie użytkownikom, także użytkownikom niepełnosprawnym, osiągania 
maksymalnych korzyści w zakresie cen oraz różnorodności i jakości usług, 
b)  zapobieganie zniekształcaniu lub ograniczaniu konkurencji (na rynku 
telekomunikacyjnym), 
c)  efektywne inwestowanie w dziedzinie infrastruktury oraz promocję technologii 
innowacyjnych, 
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przed krajowymi organami regulacyjnymi, w 
szczególności jeżeli zadania te przypisano więcej niż 
jednej jednostce. Państwa członkowskie zapewniają w 
odpowiednich przypadkach konsultacje i współpracę w 
sprawach będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania między takimi organami a organami 
krajowymi, którym powierzono wprowadzanie w życie 
prawa konkurencji i prawa ochrony konsumenta. 
2. Zadanie krajowych organów regulacyjnych polega w 
szczególności na zapewnianiu zgodności z obowiązkami 
wynikającymi z niniejszej dyrektywy, zwłaszcza przez 
ustanowienie procedur monitorowania i procedur 
regulacyjnych zapewniających świadczenie usługi 
powszechnej. Można im także powierzyć 
odpowiedzialność za zapewnianie zgodności z regułami 
konkurencji w sektorze pocztowym. 
W ramach odpowiednich działających jednostek krajowe 
organy regulacyjne blisko ze sobą współpracują i 
udzielają sobie wzajemnej pomocy w celu ułatwienia 
stosowania niniejszej dyrektywy. 
3. Państwa członkowskie zapewniają istnienie na 
poziomie krajowym efektywnych mechanizmów dających 
każdemu użytkownikowi lub operatorowi świadczącemu 
usługi pocztowe, którego dotyczy decyzja krajowego 
organu regulacyjnego, prawo do odwołania się od takiej 
decyzji do jednostki odwoławczej niezależnej od 
zaangażowanych stron. Do czasu rozpatrzenia odwołania 
decyzja krajowego organu regulacyjnego pozostanie w 
mocy, chyba że jednostka odwoławcza postanowi inaczej. 
 

d)  wspieranie skutecznego wykorzystania oraz zarządzania częstotliwościami i numeracją; 
  2)   wspieranie rozwoju rynku wewnętrznego, w tym: 
a)  usuwanie istniejących barier rynkowych w zakresie działalności telekomunikacyjnej, 
b)  wspieranie tworzenia i rozwoju transeuropejskich sieci oraz interoperacyjności usług 
ogólnoeuropejskich, 
c)  zapewnienie równego traktowania (niedyskryminacji w traktowaniu) przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych, 
d)  współpracę z innymi organami regulacyjnymi państw członkowskich i Komisją 
Europejską, w celu spójnego wdrażania i stosowania przepisów; 
  3)   promocję interesów obywateli Unii Europejskiej, w tym: 
a)  zapewnienie wszystkim obywatelom dostępu do usługi powszechnej, 
b)  zapewnienie ochrony konsumenta w ich relacjach z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, 
w szczególności ustanawiając proste i niedrogie procedury rozwiązywania sporów przed 
organem niezależnym od stron występujących w danym sporze, 
c)  przyczynianie się do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych osobowych, 
d)  udostępnianie informacji dotyczących ustanawiania cen i warunków użytkowania 
publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, 
e)  identyfikację potrzeb określonych grup społecznych, w szczególności użytkowników 
niepełnosprawnych, 
f)  zapewnienie integralności i bezpieczeństwa publicznej sieci telekomunikacyjnej; 
  4)   realizację polityki w zakresie promowania różnorodności kulturowej i językowej, jak 
również pluralizmu mediów; 
  5)   zagwarantowanie neutralności technologicznej przyjmowanych norm prawnych. 
Art. 190. 1.  Prezes UKE jest organem regulacyjnym w dziedzinie rynku usług 
telekomunikacyjnych i pocztowych. 
2.  Prezes UKE składa ministrowi właściwemu do spraw łączności coroczne sprawozdanie 
ze swojej działalności regulacyjnej oraz realizacji polityki rządu i wspólnotowej polityki 
telekomunikacyjnej, za rok poprzedni, w terminie do dnia 30 kwietnia. Minister właściwy 
do spraw łączności opiniuje sprawozdanie w terminie miesiąca od dnia jego przedstawienia 
przez Prezesa UKE i przekazuje sprawozdanie wraz z opinią Prezesowi Rady Ministrów. 
2a.  Prezes UKE przekazuje ministrowi właściwemu do spraw łączności, na jego żądanie, 
informacje o swojej działalności. 
3.  Prezes UKE jest centralnym organem administracji rządowej. 
4.  Prezesa UKE powołuje i odwołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek Prezesa Rady 
Ministrów. Kadencja Prezesa UKE trwa 5 lat. Po upływie kadencji Prezes UKE pełni swoją 
funkcję do czasu powołania następcy. 
4a.  Prezes UKE może być odwołany przed upływem kadencji, na którą został powołany, 
wyłącznie w przypadku: 
  1)   rażącego naruszenia prawa; 
  2)   skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo lub 
przestępstwo skarbowe; 
  3)   orzeczenia zakazu zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji 
związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwa; 
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  4)   choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie zadań; 
  5)   złożenia rezygnacji. 
5-6a.  (uchylone). 
7.  (uchylony). 
8.  Minister właściwy do spraw łączności, na wniosek Prezesa UKE, powołuje zastępcę 
Prezesa UKE, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. 
Minister właściwy do spraw łączności odwołuje zastępcę Prezesa UKE, na wniosek Prezesa 
UKE. 
8a.  Stanowisko zastępcy Prezesa UKE może zajmować osoba, która: 
  1)   posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 
  2)   jest obywatelem polskim; 
  3)   korzysta z pełni praw publicznych; 
  4)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe; 
  5)   posiada kompetencje kierownicze; 
  6)   posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na 
stanowisku kierowniczym; 
  7)   posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Prezesa 
UKE. 
8b.  Informację o naborze na stanowisko zastępcy Prezesa UKE ogłasza się przez 
umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu oraz w 
Biuletynie Informacji Publicznej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać: 
  1)   nazwę i adres urzędu; 
  2)   określenie stanowiska; 
  3)   wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa; 
  4)   zakres zadań wykonywanych na stanowisku; 
  5)   wskazanie wymaganych dokumentów; 
  6)   termin i miejsce składania dokumentów; 
  7)   informację o metodach i technikach naboru. 
8c.  Termin, o którym mowa w ust. 8b pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia 
opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów. 
8d.  Nabór na stanowisko zastępcy Prezesa UKE przeprowadza zespół, powołany przez 
Prezesa UKE, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię 
wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe 
kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest 
przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze. 
8e.  Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 8d, może być 
dokonana na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada 
odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny. 
8f.  Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 8e, mają obowiązek zachowania w 
tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w 
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trakcie naboru. 
8g.  W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia 
ministrowi właściwemu do spraw łączności. 
8h.  Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający: 
  1)   nazwę i adres urzędu; 
  2)   określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów; 
  3)   imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych 
według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze; 
  4)   informację o zastosowanych metodach i technikach naboru; 
  5)   uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata; 
  6)   skład zespołu. 
8i.  Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru 
zawiera: 
  1)   nazwę i adres urzędu; 
  2)   określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór; 
  3)   imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu 
przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu kandydata. 
8j.  Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne. 
9.  Prezes UKE jest organem egzekucyjnym w zakresie administracyjnej egzekucji 
obowiązków o charakterze niepieniężnym. 
Art. 191. 1.  Prezes UKE wydaje Dziennik Urzędowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 
2. W dzienniku urzędowym, o którym mowa w ust. 1, ogłasza się w szczególności: 
  1)   zarządzenia; 
  2)    (uchylony); 
  3)   przepisy międzynarodowe; 
  4)   ogłoszenia, obwieszczenia i komunikaty. 
Art. 192.  1. Do zakresu działania Prezesa UKE należy w szczególności: 
  1)   wykonywanie, przewidzianych ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie, zadań 
z zakresu regulacji i kontroli rynków usług telekomunikacyjnych, gospodarki w zakresie 
zasobów częstotliwości, zasobów orbitalnych i zasobów numeracji oraz kontroli spełniania 
wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej; 
  2)    wykonywanie zadań: 
a)  z zakresu regulacji działalności pocztowej, określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 
2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 
168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278), 
b)  określonych w ustawie: 
–  z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, 
–  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. 
zm.), 
–  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717, z późn. zm.), 
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–  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; 
  3)   opracowywanie wskazanych przez ministra właściwego do spraw łączności projektów 
aktów prawnych w zakresie łączności; 
  4)   analiza i ocena funkcjonowania rynków usług telekomunikacyjnych i pocztowych; 
  5)   podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących funkcjonowania rynku usług 
telekomunikacyjnych i pocztowych oraz rynku aparatury, w tym rynku urządzeń 
telekomunikacyjnych, z własnej inicjatywy lub wniesionych przez zainteresowane 
podmioty, w szczególności użytkowników i przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w tym 
podejmowanie decyzji w tych sprawach w zakresie określonym niniejszą ustawą; 
  5a)   kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia WE 
nr 717/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie 
roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz 
zmieniającego dyrektywę 2002/21/WE (Dz. Urz. WE L 171 z 29.06.2007, str. 32); 
  5b)   wykonywanie kontroli nad operatorami publicznej sieci telekomunikacyjnej i 
dostawcami publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w zakresie realizacji 
obowiązków, o których mowa w art. 180a ust. 1, z wyjątkiem realizacji obowiązków 
dotyczących danych osobowych chronionych zgodnie z przepisami o ochronie danych 
osobowych; 
  5c)   prowadzenie baz danych, o których mowa w art. 71 ust. 4 oraz w art. 180f ust. 2; 
  6)   rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w zakresie 
właściwości Prezesa UKE; 
6a)   rozstrzyganie sporów między operatorem multipleksu a nadawcą, o których mowa w 
art. 131a-131f, oraz sporów, o których mowa w art. 136a; 
  7)   rozstrzyganie w sprawach uprawnień zawodowych w dziedzinie telekomunikacji, 
określonych w przepisach odrębnych; 
  8)   tworzenie warunków dla rozwoju krajowych służb radiokomunikacyjnych przez 
zapewnianie Rzeczypospolitej Polskiej niezbędnych przydziałów częstotliwości oraz 
dostępu do zasobów orbitalnych; 
  9)   wykonywanie obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku 
publicznego; 
  10)  prowadzenie rejestrów w zakresie ujętym w ustawie; 
  11)  koordynacja rezerwacji częstotliwości w zakresach częstotliwości przeznaczonych dla 
podmiotów, o których mowa w art. 4, w szczególności w zakresach częstotliwości przez 
nich zwalnianych lub dla nich nowo udostępnianych albo współwykorzystywanych z 
innymi użytkownikami; 
  12)  inicjowanie oraz wspieranie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w 
zakresie łączności; 
  13)  współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami telekomunikacyjnymi i 
pocztowymi oraz właściwymi organami innych państw, w zakresie jego właściwości; 
  14)  współpraca z Prezesem UOKiK w sprawach dotyczących przestrzegania praw 
podmiotów korzystających z usług pocztowych i telekomunikacyjnych, przeciwdziałania 
praktykom ograniczającym konkurencję oraz antykonkurencyjnym koncentracjom 
operatorów pocztowych, przedsiębiorców telekomunikacyjnych i ich związków; 
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  15)  współpraca z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji w zakresie określonym ustawą i 
przepisami odrębnymi; 
  16)  wykonywanie zadań w sprawach międzynarodowej i wspólnotowej polityki 
telekomunikacyjnej z upoważnienia ministra właściwego do spraw łączności; 
  17)  współpraca z Komisją Europejską i instytucjami wspólnotowymi oraz organami 
regulacyjnymi innych państw członkowskich; 
  18)   przedstawianie Komisji Europejskiej i organom regulacyjnym innych państw 
informacji z zakresu telekomunikacji, w tym wykonywanie obowiązków notyfikacyjnych, 
obejmujących przekazywanie treści postanowień, o których mowa w art. 23 ust. 1, oraz 
informacje o przedsiębiorcach telekomunikacyjnych, którzy zostali uznani za posiadających 
znaczącą pozycję rynkową, świadczących usługę powszechną i realizujących połączenia 
sieci telekomunikacyjnych oraz nałożonych na nich obowiązkach; 
  19)  przeprowadzanie konsultacji środowiskowych z zainteresowanymi podmiotami, w 
szczególności z operatorami, dostawcami usług, użytkownikami, konsumentami oraz 
producentami, w sprawach związanych z zasięgiem, dostępnością oraz jakością usług 
telekomunikacyjnych; 
  20)  przedstawianie Komisji Europejskiej informacji z zakresu poczty, w tym danych 
dotyczących operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe, informacji o sposobie 
udostępniania korzystającym z powszechnych usług pocztowych szczegółowych i 
aktualnych informacji dotyczących charakteru oferowanych usług, warunków dostępu, cen i 
wskaźników terminowości doręczeń, informacji o systemie rachunku kosztów stosowanym 
przez operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe, a na żądanie Komisji 
Europejskiej - informacji o przyjętych wskaźnikach terminowości doręczeń dla 
powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym. 
2.  (uchylony). 
3.  Na podstawie informacji uzyskanych od przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz 
innych podmiotów dysponujących infrastrukturą telekomunikacyjną lub realizujących 
inwestycje w tym zakresie Prezes UKE, w terminie do dnia 30 czerwca, ogłasza raport o 
stanie rynku telekomunikacyjnego za rok ubiegły, uwzględniający pokrycie terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zasięgiem stacjonarnych i ruchomych publicznych sieci 
telefonicznych, oraz przedstawia prognozy inwestycyjne dotyczące rozwoju tych sieci. 
Raport publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej. 
Art. 193.  1. Prezes UKE wykonuje zadania przy pomocy UKE. 
2. UKE prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek 
budżetowych. 
3. Minister właściwy do spraw łączności, w drodze zarządzenia, nadaje statut UKE, 
określając jego komórki organizacyjne. 
4.  Statut UKE może przewidywać utworzenie zamiejscowych jednostek organizacyjnych 
przez Prezesa UKE. Prezes UKE tworząc zamiejscową jednostkę organizacyjną określa jej 
siedzibę, właściwość rzeczową oraz miejscową, z uwzględnieniem zasadniczego podziału 
terytorialnego państwa. 
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Projekt ustawy Prawo pocztowe 
Art. 129. ust. 2  Od decyzji Prezesa UKE o wymierzeniu kary pieniężnej przysługuje 
odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów, 
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  

Art. 22a Artykuł 22a  
1. Państwa członkowskie zapewniają udzielanie przez 
operatorów świadczących usługi pocztowe wszelkich 
informacji, w szczególności krajowym organom 
regulacyjnym, w tym informacji finansowych oraz 
informacji dotyczących świadczenia usługi powszechnej, 
w następujących celach: 
a)    krajowym organom regulacyjnym - do zapewnienia 
zgodności z przepisami niniejszej dyrektywy lub 
decyzjami wydanymi zgodnie z nią; 
b)    do jasno określonych celów statystycznych. 
2. Operatorzy świadczący usługi pocztowe niezwłocznie 
udzielają takich informacji na żądanie i w sposób poufny, 
a także, w razie potrzeby, w ramach czasowych i w 
stopniu uszczegółowienia wymaganym przez krajowy 
organ regulacyjny. Zakres informacji wymaganych przez 
krajowy organ regulacyjny jest proporcjonalny do 
realizacji jego zadań. Krajowy organ regulacyjny 
przedstawia uzasadnienie żądania danej informacji. 
3. Państwa członkowskie zapewniają, by krajowe organy 
regulacyjne dostarczały Komisji na jej żądanie 
odpowiednie informacje niezbędne do realizacji przez 
Komisję jej zadań wynikających z niniejszej dyrektywy. 
4. Jeżeli dana informacja została uznana przez krajowy 
organ regulacyjny za informację niejawną zgodnie z 
przepisami prawa wspólnotowego i krajowego o 
tajemnicy przedsiębiorcy, Komisja oraz dany krajowy 
organ regulacyjny zapewniają taką niejawność. 
 

T art.10,43, 
art.49 ust.3, 
art.50, 
art.56 ust.3, 
art.57 ust.1, 
art.86 ust.1, 
art.98 ust.1, 
art.101 ust.1, 
art.103 ust.1, 
art.107 ust.1, 
 
art.112  
ust 1 i 2,  
 
art.192 ust.1 
pkt 20 
(Prawo 
telekomunika
cyjne)  

Art. 10. 1. Operator pocztowy jest obowiązany złożyć do Prezesa UKE pisemne zgłoszenie: 
1) zmiany przewidywanej daty rozpoczęcia działalności pocztowej; 
2) zmiany danych w zakresie objętym wnioskiem o wpis do rejestru, w terminie 14 

dni od dnia jej zaistnienia; 
3) zawieszenia albo zakończenia wykonywania działalności pocztowej, w terminie 14 

dni od dnia zawieszenia albo zakończenia tej działalności. 
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, może być złożone w postaci  

elektronicznej. 
 

Art. 43. 1. Operator pocztowy jest obowiązany do corocznego przedkładania Prezesowi 
UKE, w terminie do dnia 31 marca, sprawozdania z działalności pocztowej w poprzednim 
roku. 2. W sprawozdaniu zamieszcza się informacje dotyczące:  
1) sprzedaży usług pocztowych w ujęciu ilościowym i wartościowym w podziale na:  
a) usługi powszechne,  
b) usługi wchodzące w zakres usług powszechnych,  
c) przesyłki kurierskie,  
d) inne usługi pocztowe;  
2) średniorocznego zatrudnienia;  
3) liczby placówek pocztowych, w tym jednostek organizacyjnych agentów pocztowych;  
4) liczby nadawczych skrzynek pocztowych oraz automatów do pocztowej obsługi 
klientów;  
5) liczby i rodzajów złożonych reklamacji, w podziale na usługi, o których mowa w pkt 1, 
sposobu ich rozpatrzenia oraz liczby i wysokości wypłaconych odszkodowań;  
6) dostępu do elementów infrastruktury pocztowej;  
7) rzeczywistego obszaru wykonywanej działalności pocztowej;  
8) okresu wykonywania działalności pocztowej;  
9) formy prawnej przedsiębiorcy i danych teleadresowych;  
10) przynależności do grupy kapitałowej.  
3. Do sprawozdania z działalności pocztowej należy dołączyć:  
1) aktualny wykaz adresów placówek pocztowych w podziale na:  
a) jednostki organizacyjne operatora pocztowego i inne wyodrębnione i oznaczone przez 
niego miejsca, w których można zawrzeć umowę o świadczenie usługi pocztowej lub 
odebrać przesyłkę pocztową lub kwotę pieniężną określoną w przekazie pocztowym,  
b) jednostki organizacyjne agentów pocztowych;  
2) cennik usług pocztowych stosowany w okresie objętym sprawozdaniem.  
4.Prezes UKE może zobowiązać operatora pocztowego do przedłożenia, w terminie nie 
krótszym niż 14 dni, innych informacji niezbędnych do wykonania przepisów ustawy. 
5. Obowiązkowi przedłożenia sprawozdania z działalności pocztowej, w terminie 
określonym w ust. 1, podlega podmiot wykreślony z rejestru, za okres wykonywanej 
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działalności pocztowej w roku, w którym nastąpiło wykreślenie z rejestru.  
6. Na podstawie informacji uzyskanych od operatorów pocztowych oraz podmiotów, o 
których mowa w ust. 5, Prezes UKE corocznie, w terminie do dnia 31 maja, przedkłada 
ministrowi właściwemu do spraw łączności raport o stanie rynku pocztowego za rok ubiegły 
łącznie z wynikami kontroli działalności pocztowej oraz publikuje go w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Prezesa UKE, zwanej dalej „stroną 
podmiotową BIP”, z zachowaniem wymogów dotyczących ochrony tajemnicy 
przedsiębiorstwa.  
7. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza 
służącego do przedkładania Prezesowi UKE sprawozdania z działalności pocztowej wraz z 
objaśnieniami, co do sposobu jego wypełnienia, kierując się koniecznością zapewnienia 
Prezesowi UKE informacji, o których mowa w ust. 2, oraz mając na uwadze zapewnienie 
czytelności i kompletności wzoru formularza i objaśnień. 
 
art.49 ust. 3  Operator wyznaczony przedkłada Prezesowi UKE projekt regulaminu 
świadczenia usług powszechnych albo projekt zmian do obowiązującego regulaminu, wraz z 
uzasadnieniem, co najmniej na 60 dni przed planowanym terminem ich wprowadzenia. 
 
Art. 50. Operator wyznaczony jest obowiązany w terminie 7 miesięcy od zakończenia roku 
obrotowego przedstawiać Prezesowi UKE informację o swojej sytuacji finansowej 
wynikającej z rentowności usług powszechnych w poprzednim roku obrotowym, w tym o 
rentowności placówek pocztowych w podziale na obszary miejskie i wiejskie, 
uwzględniającą także inne czynniki determinujące warunki świadczenia usług 
powszechnych na danym terenie, w tym trudne warunki geograficzne, jeżeli w sposób 
istotny wpływają na utrudnienie komunikacji pocztowej z siedliskami ludzkimi. 
 
art. 56 ust. 3  Maksymalny roczny poziom opłat za usługi powszechne określa się zgodnie z 
metodologią, o której mowa w art. 55 ust. 5. 
 
Art. 57. 1. Operator wyznaczony przedkłada Prezesowi UKE projekt cennika usług 
powszechnych albo projekt zmian do obowiązującego cennika wraz z określeniem 
poszczególnych składników kosztów świadczenia każdej usługi, co najmniej na 60 dni 
przed planowanym terminem ich wprowadzenia. 
 
Art. 86. 1. Operator pocztowy jest obowiązany dostarczać na żądanie Prezesa UKE dane 
dotyczące świadczonych usług pocztowych niezbędne do przygotowania systemów 
łączności na potrzeby obronne państwa, w tym dotyczące systemu kierowania 
bezpieczeństwem narodowym, używanej do tego celu infrastruktury, zasobów kadrowych, 
środków transportowych i wyposażenia umożliwiającego dystrybucję przesyłek 
pocztowych, oraz aktualizować przekazywane dane po każdej ich zmianie. 
 
Art. 98. 1. Operator wyznaczony jest obowiązany do opracowania i przedłożenia do 
zatwierdzenia Prezesowi UKE:  
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1) projektu instrukcji rachunkowości regulacyjnej zawierającej opis przyjętego przez 
operatora wyznaczonego sposobu przypisania przychodów i kosztów,  
2) projektu opisu kalkulacji kosztów zawierającego sposób wyliczania kosztów 
jednostkowych poszczególnych usług powszechnych  
 
- z uwzględnieniem celów określonych w art. 97 ust. 2 i 4, i wymagań określonych w 
przepisach wydanych na podstawie art. 104. 
 
Art. 101. 1. Operator wyznaczony przekazuje Prezesowi UKE roczne sprawozdanie z 
prowadzonej rachunkowości regulacyjnej zawierające w szczególności wyniki kalkulacji 
kosztów jednostkowych poszczególnych usług powszechnych. 
 
Art. 103. 1. Prezes UKE nakłada, w drodze decyzji, na operatora wyznaczonego obowiązek 
przedłożenia do publikacji na stronie podmiotowej BIP:  
1) zatwierdzonej instrukcji rachunkowości regulacyjnej;  
2) zatwierdzonego opisu kalkulacji kosztów.  
 
Art. 107. 1. Operator wyznaczony jest obowiązany do opracowania i przedłożenia do 
zatwierdzenia Prezesowi UKE projektu opisu kalkulacji kosztu netto zawierającego sposób 
jego wyliczenia, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 120. 
 
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:  
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. 
 
USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne  
art. 192 ust.1 pkt 20 (w brzmieniu zmienianym w art. 159 projektu ustawy Prawo 
pocztowe) 
 Do zakresu działania Prezesa UKE należy w szczególności: 
20) przedstawianie Komisji Europejskiej informacji z zakresu poczty, w tym: 
a) o nazwie i adresie operatora wyznaczonego świadczącego usługi powszechne, 
b) o sposobie udostępniania korzystającym z usług powszechnych szczegółowych i 
aktualnych informacji dotyczących charakteru oferowanych usług, warunków dostępu, cen i 
minimalnych wymagań w zakresie czasu przebiegu przesyłek pocztowych, 
c) o przyjętych dla obrotu krajowego minimalnych wymaganiach dotyczących czasu 
przebiegu przesyłek pocztowych i przyznanym odstępstwie w tym zakresie, 
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d) o przyznanym odstępstwie od częstotliwości opróżniania nadawczych skrzynek 
pocztowych i doręczania przesyłek z jednoczesnym przekazaniem tej informacji pocztowym 
organom regulacyjnym krajów członkowskim Unii Europejskiej, 
e) danych statystycznych o krajowym rynku pocztowym oraz, na żądanie Komisji 
Europejskiej, informacji o systemie rachunku kosztów stosowanym przez operatora 
wyznaczonego. 
 
 

Art. 23 Artykuł 23  
Co cztery lata, przy czym po raz pierwszy nie później niż 
dnia 31 grudnia 2013 r., Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
dotyczące stosowania niniejszej dyrektywy, w tym 
odpowiednie informacje o rozwoju sytuacji w sektorze, 
szczególnie w odniesieniu do aspektów gospodarczych, 
społecznych, związanych z zatrudnieniem i technologią, a 
także jakością usług. Do sprawozdania będą dołączone w 
razie potrzeby wnioski dla Parlamentu Europejskiego i 
Rady. 
 

N   

Art. 23a Artykuł 23a  
Komisja udziela państwom członkowskim pomocy we 
wdrażaniu niniejszej dyrektywy, w tym w odniesieniu do 
obliczania wszelkich kosztów netto usługi powszechnej. 
 

N   

Art. 28 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw 
Członkowskich. 

N   

Załącznik I Wskazówki dotyczące obliczania ewentualnych 
kosztów netto usługi powszechnej 
Część A: Definicja obowiązków świadczenia usługi 
powszechnej 
Obowiązki świadczenia usługi powszechnej odnoszą się 
do obowiązków, o których mowa w art. 3, nałożonych 
przez państwo członkowskie na operatora świadczącego 
usługi pocztowe i dotyczących świadczenia usługi 
pocztowej na określonym obszarze geograficznym, co 
obejmuje, w razie konieczności, jednolite ceny na tym 
obszarze geograficznym za świadczenie tej usługi lub 
świadczenie niektórych usług niewidomym i 
niedowidzącym bezpłatnie. 
Obowiązki te mogą dotyczyć, między innymi: 
–     liczby dni, w których doręczane są przesyłki, wyższej 
od liczby dni określonej w niniejszej dyrektywie, 

T art.106-120 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 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 i art. 55 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 
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–     dostępności punktów dostępu w celu spełnienia 
obowiązków świadczenia usługi powszechnej, 
–     przystępności taryf za świadczenie usługi 
powszechnej, 
–     jednolitych cen usługi powszechnej, 
–     świadczenia bezpłatnie niektórych usług 
niewidomym i niedowidzącym. 
Część B: Obliczanie kosztów netto 
Krajowe organy regulacyjne powinny rozważyć 
wszystkie sposoby zapewniania odpowiednich zachęt dla 
operatorów świadczących usługi pocztowe 
(wyznaczonych lub nie), tak aby obowiązki świadczenia 
usługi powszechnej były spełniane w sposób efektywny 
pod względem kosztów. 
Koszt netto obowiązku świadczenia usługi powszechnej 
obejmuje wszelkie koszty związane ze świadczeniem 
powszechnej usługi pocztowej i niezbędne w celu 
zapewnienia tego świadczenia. Koszt netto obowiązków 
świadczenia usługi powszechnej należy obliczać jako 
różnicę między kosztem netto działalności wyznaczonego 
operatora świadczącego usługę powszechną, objętego 
obowiązkiem świadczenia tej usługi, a kosztem 
działalności tego samego operatora świadczącego usługi 
pocztowe, lecz nieobjętego obowiązkiem świadczenia 
usługi powszechnej. 
Wyliczenie to uwzględnia wszystkie inne istotne 
elementy, w tym wszelkie korzyści niematerialne i 
korzyści rynkowe dla operatora świadczącego usługi 
pocztowe wyznaczonego do świadczenia usługi 
powszechnej, prawo do rozsądnego zysku i zachęty do 
zwiększania efektywności pod względem kosztów. 
Należy zwrócić uwagę na prawidłowe oszacowanie 
kosztów, których wyznaczony operator świadczący 
usługę powszechną starałby się uniknąć, gdyby nie 
spoczywał na nim obowiązek świadczenia usługi 
powszechnej. Przy wyliczaniu kosztów netto należy 
ocenić korzyści, w tym korzyści niematerialne, osiągane 
przez operatora świadczącego usługę powszechną. 
Wyliczenie to powinno być oparte na kosztach, które 
można przypisać: 
(i)   elementom określonych usług, które mogą być 
świadczone jedynie ze stratą lub na warunkach 
kosztowych niespełniających ogólnie przyjętych norm 

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.  
7. W kalkulacji kosztu netto operator wyznaczony nie uwzględnia świadczenia usług 
pocztowych ustawowo zwolnionych z opłaty za usługę pocztową.  
Art. 107. 1. Operator wyznaczony jest obowiązany do opracowania i przedłożenia do 
zatwierdzenia Prezesowi UKE projektu opisu kalkulacji kosztu netto zawierającego sposób 
jego wyliczenia, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 120.  
2. Prezes UKE uzgadnia z operatorem wyznaczonym przedłożony projekt opisu kalkulacji 
kosztu netto, w trybie i terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 
120, oraz zatwierdza, w drodze decyzji, opis kalkulacji kosztu netto.  
3. Prezes UKE może zasięgać opinii niezależnych biegłych rewidentów lub ekspertów w 
przypadku wątpliwości dotyczących przedłożonego przez operatora wyznaczonego projektu 
opisu kalkulacji kosztu netto. 
 4. W przypadku nieuzgodnienia z operatorem wyznaczonym projektu opisu kalkulacji 
kosztu netto Prezes UKE w decyzji zatwierdzającej opis kalkulacji kosztu netto może 
dokonać zmian w przedłożonym przez operatora wyznaczonego do zatwierdzenia projekcie 
opisu kalkulacji kosztu netto.  
5. Prezes UKE odmawia, w drodze decyzji, zatwierdzenia opisu kalkulacji kosztu netto w 
przypadku, gdy nie zostanie zachowana zgodność z:  
1) zasadami prowadzenia ksiąg rachunkowych określonymi w ustawie z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości;  
2) wymaganiami określonymi w ustawie i w przepisach wydanych na podstawie art. 120.  
Art. 108. 1. Koszt netto jest finansowany z: 1) udziałów operatorów pocztowych objętych 
obowiązkiem udziału w dopłacie; 2) z budżetu państwa, jeżeli suma udziałów w dopłacie, o 
których mowa w pkt 1, jest niewystarczająca dla sfinansowania kosztu netto.  
2. Operatorzy pocztowi świadczący usługi powszechne lub usługi wchodzące w zakres 
usług powszechnych, których przychód z tych usług w roku obrotowym, za który jest 
ustalana dopłata, przekroczył milion złotych, są obowiązani do udziału w dopłacie.  
3. Operatorzy pocztowi świadczący usługi wchodzące w zakres usług powszechnych są 
obowiązani do prowadzenia przejrzystej rachunkowości w sposób zapewniający 
prowadzenie wyodrębnionej ewidencji dla usług wchodzących w zakres usług 
powszechnych, pozostałych usług pocztowych i pozostałej działalności gospodarczej, w 
celu ustalenia kwoty przychodów stanowiących podstawę do określenia udziału operatora w 
dopłacie.  
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handlowych. Do kategorii tej mogą należeć elementy 
usług, takie jak usługi określone w części A; 
(ii)  szczególnym użytkownikom lub grupom 
użytkowników, którzy uwzględniając koszt świadczenia 
określonej usługi, generowany przez nią dochód i 
wszelkie jednolite ceny nałożone przez państwa 
członkowskie, mogą być obsługiwani jedynie ze stratą lub 
na warunkach kosztowych niespełniających ogólnie 
przyjętych norm handlowych. 
Kategoria ta obejmuje tych użytkowników lub te grupy 
użytkowników, którzy nie byliby obsługiwani przez 
operatora komercyjnego nieobjętego obowiązkiem 
świadczenia usługi powszechnej. 
Koszty netto powinny być wyliczane osobno dla 
poszczególnych aspektów obowiązku świadczenia usługi 
powszechnej, aby uniknąć podwójnego naliczania 
wszelkich bezpośrednich lub pośrednich korzyści lub 
kosztów. Całkowity koszt netto obowiązku świadczenia 
usługi powszechnej ponoszony przez wyznaczonego 
operatora świadczącego usługę powszechną powinien 
stanowić sumę kosztów netto wynikających z 
poszczególnych elementów obowiązku świadczenia 
usługi z uwzględnieniem wszelkich korzyści 
niematerialnych. Odpowiedzialność za sprawdzenie 
kosztów netto spoczywa na krajowym organie 
regulacyjnym. Operator(- rzy) świadczący usługę 
powszechną współpracuje(-ą) z krajowym organem 
regulacyjnym, tak by umożliwić mu sprawdzenie kosztów 
netto. 
Część C: Zwrot kosztów netto obowiązku świadczenia 
usługi powszechnej 
Zwrot lub finansowanie kosztów netto obowiązku 
świadczenia usługi powszechnej może wymagać 
rekompensaty na rzecz wyznaczonych operatorów 
świadczących usługę powszechną za usługi, które 
świadczą na warunkach niekomercyjnych. Ponieważ 
rekompensata taka wymaga dokonania transferów 
finansowych, państwa członkowskie zapewniają, by były 
one dokonywane w sposób obiektywny, przejrzysty, 
niedyskryminujący i proporcjonalny. Oznacza to, że 
transfery te powinny w jak najmniejszym stopniu 
zakłócać konkurencję i popyt ze strony użytkowników. 
Mechanizm współdzielenia kosztów oparty na funduszu, 

4. Przepis ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3 stosuje się do grupy kapitałowej w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, której jednostką jest 
operator pocztowy.  
Art. 109. 1. Finansowanie kosztu netto jest uruchamiane w przypadku, gdy świadczenie 
usług powszechnych przyniosło stratę, rozumianą jako ujemny wynik na sprzedaży tych 
usług.  
2. Koszt netto finansowany jest maksymalnie do wysokości straty na świadczeniu usług 
powszechnych z uwzględnieniem zasad określonych w art. 106.  
3. Kwota udziału operatora wyznaczonego w dopłacie, o której mowa w art. 113 ust. 1, nie 
może stanowić kosztu świadczenia usług powszechnych wyliczanego dla potrzeb kalkulacji 
kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych.  
Art. 110. 1. Operator wyznaczony jest obowiązany poinformować ministra właściwego do 
spraw łączności, corocznie, w terminie do dnia 1 marca, o prognozowanej wysokości kosztu 
netto i straty w następnym roku na usługach powszechnych, przedstawiając wstępne 
wyliczenie wysokości tej prognozy wraz z uzasadnieniem.  
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, przekazywana jest także Prezesowi UKE.  
Art. 111. Operator wyznaczony jest obowiązany przedłożyć Prezesowi UKE, w terminie do 
dnia 31 marca, plan działań naprawczych w celu likwidacji prognozowanej straty na 
świadczeniu usług powszechnych.  
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:  
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 otrzymania dokumentów i wniosku, o których 
mowa w ust. 1 i 2, oraz ich weryfikacji wydaje decyzję, w której:  
1) określa kwotę zweryfikowanego kosztu netto i straty na usługach powszechnych;  
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.  
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o którym mowa w art. 7 ust. 4, powinien wykorzystywać 
przejrzysty i neutralny mechanizm pobierania składek, 
który pozwala uniknąć podwójnego naliczania składek, 
zarówno od nakładów, jak i wyników przedsiębiorstw. 
Niezależny organ zarządzający funduszem powinien 
odpowiadać za pobieranie składek od przedsiębiorstw, 
które zostaną uznane za zobowiązane do wnoszenia 
wkładu w koszty netto obowiązku świadczenia usługi 
powszechnej w państwie członkowskim, oraz nadzorować 
transfer kwot należnych przedsiębiorstwom, którym 
przysługują płatności z funduszu. 
 

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 
z usług powszechnych lub wchodzących w zakres usług powszechnych, osiągniętych w 
roku obrotowym, za który jest ustalana dopłata i nie może być wyższa niż 1% kwoty tych 
przychodów.  
Art. 114. Prezes UKE niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw łączności 
informację o wysokości udziałów operatorów pocztowych w dopłacie, określonych w 
decyzjach, o których mowa w art. 113 ust. 1.  
Art. 115. 1. Kwotę ustaloną w decyzji, o której mowa w art. 113 ust. 1, z wyjątkiem kwoty 
ustalonej dla operatora wyznaczonego, wpłaca się na wyodrębniony rachunek bankowy 
Urzędu, w terminie miesiąca od dnia doręczenia tej decyzji.  
2. Prezes UKE po uzyskaniu wpłaty na rachunek Urzędu niezwłocznie przekazuje ją 
uprawnionemu do otrzymania dopłaty. 
 3. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku, o którym mowa w ust. 1, powiększają 
kwotę zgromadzonych środków.  
4. Kwota udziału w dopłacie ustalona dla operatora wyznaczonego pozostaje w jego 
dyspozycji.  
Art. 116. Kwota udziału w dopłacie podlega egzekucji administracyjnej należności 
pieniężnych.  
Art. 117. 1. Od kwoty udziału w dopłacie nieuiszczonej w terminie naliczane są odsetki w 
wysokości równej odsetkom za zwłokę pobieranym od zaległości podatkowych. Przepis art. 
54 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio.  
2. Zobowiązanie do zapłaty kwoty udziału w dopłacie ulega przedawnieniu po upływie 10 
lat od dnia upływu terminu określonego w decyzji, o której mowa w art. 113 ust. 1.  
3. Przepis art. 70 § 2 - 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa stosuje 
się odpowiednio.  
4. Prezes UKE, na wniosek operatora pocztowego obowiązanego do wniesienia kwoty 
udziału w dopłacie, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem wnioskodawcy lub 
interesem publicznym może, w drodze decyzji, odroczyć termin wpłaty kwoty udziału w 
dopłacie lub rozłożyć kwotę udziału w dopłacie na raty. Przepis art. 57 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio,  
5. Odroczenie wpłaty kwoty udziału w dopłacie powoduje również odroczenie odsetek za 
zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została odroczona wpłata kwoty udziału w 
dopłacie .  
6. Rozłożenie na raty zapłaty zaległości z tytułu udziału w dopłacie następuje wraz z 
odsetkami za zwłokę. 
 7. W przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty kwoty udziału w 
dopłacie, odsetki za zwłokę są naliczane do dnia wniesienia podania o odroczenie lub 
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rozłożenie na raty zapłaty zaległej wpłaty kwoty udziału w dopłacie, włącznie z tym dniem, 
z zastrzeżeniem ust. 8. 
 8. Jeżeli decyzja odmawiająca odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zapłaty 
zaległej wpłaty kwoty udziału w dopłacie została doręczona zobowiązanemu do jej 
wniesienia operatorowi pocztowemu: 1) przed upływem dwóch miesięcy od dnia wniesienia 
podania, odsetki za zwłokę są naliczane, począwszy od dnia następującego po upływie 
terminu płatności kwoty udziału w dopłacie; 2) po upływie dwóch miesięcy od dnia 
wniesienia podania, dalsze odsetki za zwlokę są naliczane z wyłączeniem okresu od dnia 
następującego po dniu wniesienia podania do dnia doręczenia tej decyzji, włącznie z tym 
dniem.  
Art. 118. 1. Do należności z tytułu kwoty udziału w dopłacie ustalonej w decyzji, o której 
mowa w art. 113 ust. 1 stosuje się odpowiednio: art. 55, art. 59 § 1 pkt 1, 4 i 9, art. 60 § 1 
pkt 2 i § 1a, art. 61 § 1, art. 93, art. 93a-93c, art. 93e, art. 94, art. 97 § 1 i 2, art. 98 § 1 i 2 pkt 
1, 2 i 7, art. 100, art. 101, art. 102, art. 103, art. 105 § 1 i 2, art. 106 § 1 i 2, art. 107, art. 108, 
art. 109, art. 112, art. 112a, art. 112b, art. 113, art. 114, art. 114a, art. 115, art. 116, art. 116a, 
oraz art. 117 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.  
2. W przypadku uchylenia decyzji Prezesa UKE, o której mowa w art. 113 ust. 1, stosuje się 
odpowiednio przepisy działu III rozdziału 9 „Nadpłata” ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 
Ordynacja podatkowa. 3. Organem właściwym w sprawach, o których mowa w art. 93, art. 
93a-93c, art. 93e, art. 94, art. 97 § 1 i 2, art. 98 § 1 i 2 pkt 1, 2 i 7 art. 100, art. 101, art. 105 
§ 1 i 2, art. 106 § 1 i 2 i art. 112-117 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja 
podatkowa, jest Prezes UKE.  
Art. 119. Prezes UKE publikuje corocznie na stronie podmiotowej BIP oraz zamieszcza na 
stronach internetowych Urzędu 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. 120. Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:  
1) szczegółowe zasady kalkulacji kosztu netto,  
2) zakres projektu opisu kalkulacji kosztu netto,  
3) tryb i terminy uzgadniania i zatwierdzania przez Prezesa UKE opracowanego przez 
operatora wyznaczonego projektu opisu kalkulacji kosztu netto,  
4) korzyści pośrednie operatora wyznaczonego wynikające ze świadczenia usług 
powszechnych oraz sposób ich liczenia,  
5) korzyści wynikające z praw specjalnych lub wyłącznych przyznanych operatorowi 
wyznaczonemu oraz sposób ich liczenia  
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- mając na uwadze zgodność sposobu kalkulacji kosztu netto z przepisami Unii 
Europejskiej, w szczególności w zakresie prawa operatora wyznaczonego do rozsądnego 
zysku oraz zachęt do zwiększenia jego efektywności kosztowej, uwzględnienia korzyści 
pośrednich wynikających ze świadczenia usług powszechnych, zgodność z przepisami o 
pomocy publicznej, zakres obowiązku świadczenia usług powszechnych, o którym mowa w 
art. 46 oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 47, kompletność opisu 
kalkulacji kosztu netto, a także sprawność uzgadniania jego projektu. 
 

Załącznik II Normy jakości dla przesyłek w obrocie zagranicznym 
w ramach Wspólnoty 
Normy jakości dla przesyłek w obrocie zagranicznym w 
ramach Wspólnoty w każdym kraju powinny być 
opracowane na podstawie limitu czasowego dla przebiegu 
przesyłek, liczonego "od końca do końca" (*) dla przesyłek 
pocztowych w najszybszej znormalizowanej kategorii, 
zgodnie ze wzorem D + n, gdzie D oznacza datę nadania 
(**), a n - liczbę dni roboczych, jakie upływają pomiędzy 
tą datą a datą doręczenia do adresata. 
  
Normy jakości dla przesyłek w obrocie 
zagranicznym w ramach Wspólnoty 
Limit czasowy Cel 
D + 3 85% przesyłek 
D + 5 97% przesyłek 
  
Normy te muszą być osiągnięte nie tylko dla całości 
ruchu w ramach Wspólnoty, lecz także dla każdego 
dwustronnego przepływu przesyłek pomiędzy dwoma 
Państwami Członkowskimi. 
 

T art.47, art. 
166 

Art. 47. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, warunki 
wykonywania usług powszechnych obejmujące:  
1) wskaźniki czasu przebiegu przesyłek pocztowych w obrocie krajowym,  
2) wymagania w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych, w tym:  
a) warunki przyjmowania przesyłek,  
b) sposób postępowania z przesyłkami uszkodzonymi,  
c) sposób dokumentowania wykonania usługi doręczenia przesyłek rejestrowanych,  
d) terminy odbioru przesyłek z placówki pocztowej operatora wyznaczonego,  
e) wymagania w zakresie opakowania przesyłek,  
f) sposób rozmieszczenia oznaczenia adresata, adresu, informacji o opłacie pocztowej oraz 
innych oznaczeń na stronie adresowej przesyłki listowej,  
3) sposób rozmieszczenia placówek pocztowych operatora wyznaczonego,  
4) minimalny procentowy udział nadawczych skrzynek pocztowych operatora 
wyznaczonego, których umieszczenie spełnia wymagania, o których mowa w art. 62 pkt 3,  
5) sposób świadczenia usług powszechnych  
 

- biorąc pod uwagę ochronę interesów podmiotów korzystających z usług 
powszechnych, w tym w zakresie czasu przebiegu przesyłek pocztowych, przejrzystość 
wymagań w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych, dostępność 
nadawczych skrzynek pocztowych operatora wyznaczonego dla osób niepełnosprawnych 
poruszających się za pomocą wózka inwalidzkiego, dostępność placówek pocztowych 
operatora wyznaczonego oraz jednolity sposób świadczenia usług powszechnych, 
rzeczywiste zapotrzebowanie na usługi powszechne i wpływ warunków wykonywania tych 
usług na koszt usług powszechnych.  

 
Art. 166. 1. Poczta Polska S.A. pełni obowiązki operatora wyznaczonego w okresie 3 lat od 
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 2. W okresie, o którym mowa w ust. 1:  
1) wymagań dotyczących zachowania wskaźników czasu przebiegu przesyłek pocztowych 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 47 pkt 1 nie stosuje się do Poczty 
Polskiej S.A.;  
2) wskaźniki czasu przebiegu przesyłek uzyskane przez Pocztę Polską S.A. w danym roku 
nie mogą być niższe niż uzyskane w 2012 r.  
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 1)  w wypadku projektu usuwającego naruszenie Komisji należy wpisać nr naruszenia, zaś w wypadku wykonywania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości (czy to w trybie 
prejudycjalnym czy skargowym) należy podać datę wyroku i sygnaturę sprawy  
2) tabelę zbieżności dla przepisów Unii Europejskiej można wygenerować przy pomocy systemu e-step (www.e-step.pl/urzednik). W wypadku konieczności dodania uzasadnienia dla 
przekroczenia minimum europejskiego należy dodać odpowiednią kolumnę 
3) w tej części należy wskazać przepisy dyrektywy, decyzji ramowej, przepisy prawa UE, których naruszenie wskazała Komisja lub których wykładni dokonał Trybunał 
Sprawiedliwości 
4) w tej części należy wskazać wszystkie przepisy projektu aktu prawnego, które nie zostały wymienione w pierwszej części tabeli. Ze względu na konieczność ograniczenia 
projektów implementujących prawo UE do przepisów wyłącznie i ściśle dostosowawczych przepisy wykraczające poza ten zakres powinny mieć charakter wyjątkowy i być 
opatrzone uzasadnieniem konieczności ich wprowadzenia . 
 (*) jeżeli do wdrożenia danego przepisu UE potrzebne jest oprócz przepisu przenoszącego treść, także wprowadzenie przepisów zapewniających stosowanie (np. przepisy 
proceduralne, przepisy karne itp.), w tabeli powinny znaleźć się wszystkie te przepisy wraz z oznaczeniem ich jednostek redakcyjnych 
(**) w wypadku wprowadzenia przepisów, które przekraczają minimum ustanowione przepisami UE (o ile jest to dopuszczalne) konieczne jest uzasadnienie zastosowania takiej 
normy  
 

http://www.e-step.pl/urzednik


TABELA ZGODNOŚCI 
 

1/12 

1. nr celex / nr naturalny / zmiany dyrektywy 
  

31997L0067 
1997/67/WE 

zmieniona 2002/39 /WE i 2008/6/WE sprostowanie 32008L0006R(01) 
 
 

2. Tytuł dyrektywy 
  

dyrektywa 97/67/WE  Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku 
wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług 
zmieniona: 

dyrektywą 2002/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002r. zmieniająca dyrektywę 97/67?WE w zakresie dalszego  
otwarcia na konkurencję wspólnotowych usług pocztowych, 
i 
dyrektywą 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  20 lutego 2008r. zmieniająca dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego 
urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty  
i  sprostowana : 
sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/6/WE z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu 
do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty  

 
3. Organ bądź organy administracji rządowej odpowiedzialne za transpozycję dyrektywy 
  

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 
 

4. Akt prawny, na mocy którego wdrażane są przepisy dyrektywy 



TABELA ZGODNOŚCI 
 

2/12 

  
1. Ustawa z dnia … Prawo pocztowe, 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia ….w sprawie  wzoru wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru operatorów pocztowych albo 

o zmianę danych objętych wnioskiem o wpis do rejestru 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia ….. w sprawie wzoru formularza służącego do przedkładania sprawozdania z działalności 

pocztowej 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia…… w sprawie konkursu na operatora pocztowego wyznaczonego do świadczenia usług 

powszechnych 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia ….. w sprawie prowadzenia przez operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych 

rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia ... w sprawie sposobu kalkulacji kosztu netto oraz trybu i terminów uzgadniania i zatwierdzania 

projektu opisu kalkulacji kosztu netto 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia ... w sprawie szczegółowych zasad ustalania cen usług powszechnych, 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia ... w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego, 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia ... w sprawie reklamacji usługi pocztowej 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia ... w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych, 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia ... w sprawie  nadawczych skrzynek pocztowych 

12. Ustawa z dnia  16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne ( Dz. U  Nr 171, poz.1800, z późn. zm.) 
13. Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. –Kodeks postępowania cywilnego ( Dz. U.  Nr 43, poz. 296, z późn. zm.)- Rozdz.2 „Doręczenia”  
14. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych 

w postępowaniu cywilnym ( Dz. U Nr 190, poz. 1277) -  na podstawie art. 131 kpc. 

15. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego ( Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.)- Rozdz. 15 „Doręczenia” 
16.  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w 

postępowaniu karnym ( Dz. U. 108, poz. 1022) – na podstawie art. 141 kpk. 
17. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm. ) – Dział I  

Rozdział 8  „Doręczenia”. 
18.  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) – Dział IV Rozdział 5 „Doręczenia”  
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5. 

 
 

przepis 
dyrektywy 

 
 

Przepis polski 
(jednostka redakcyjna/akt normatywny) 

organ / organy 
administracji 

rządowej 
odpowiedzialne za 

transpozycję 
dyrektywy 

 
 

ocena stanu transpozycji 

 Art. 1 - Ministerstwo 
Administracji i 
Cyfryzacji 

Nie wymaga implementacji 

 Art.2 
- pkt 1 
 
- pkt 1a 
 
 
- pkt 2 
 
 
- pkt.3 
 
 
 
 
 
 
- pkt 4 
 
- pkt  5 
 
 
- pkt  6 
 
 
 

 
Art. 2 ustawy z dnia…. Prawo pocztowe  
 
Art. 3 pkt. 12) w powiązaniu z art. 2 ustawy 
z dnia … Prawo pocztowe  
 
Art. 3 pkt. 29) ustawy z dnia ….. Prawo 
pocztowe 
 
Art. 19, ustawy z dnia…. Prawo pocztowe 
oraz rozporządzenie Ministra Administracji 
i Cyfryzacji  z dnia…… w sprawie 
nadawczych skrzynek pocztowych- na 
podstawie art. 19 ust 2 
 
 
Art. 15 ustawy z dnia…. Prawo pocztowe, 
 
Art. 3 pkt 4 ustawy z dnia…. Prawo 
pocztowe, 
 
Art. 3 pkt 21  
i pkt 5,14,18,19,20,22,23,24,25,26, ustawy 
z dnia……. Prawo pocztowe 
 

Ministerstwo  
Administracji i 
Cyfryzacji 

 
Pełna transpozycja 
 
Pełna transpozycja 
 
 
Pełna transpozycja 
 
 
Pena transpozycja 
 
 
 
 
 
 
Pełna transpozycja 
 
Transpozycja częściowa 
 
 
 
Pełna transpozycja 
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- pkt  7  
 
 
- pkt  8 
 
- pkt  9 
 
 
 
- pkt 10 
 
 
- pkt 11 
 
 
- pkt 12  
 
- pkt 13 
 
 
- pkt 14 
 
- pkt 15 
 
- pkt 16 
 
 
- pkt 17 
 
 
- pkt 18  
 
 
 

Art.3 pkt. 25 ustawy z dnia…. Prawo 
pocztowe, 
 
 skreślony 
 
Art. 3. pkt 22 i 23 ustawy z dnia…. Prawo 
pocztowe  
 
 
Art. 3 pkt 26 i 23 ustawy z dnia…. Prawo 
pocztowe, 
 
Art. 3 pkt 21 i Art.4 ustawy z dnia…. 
Prawo pocztowe, 
 
Skreślony 
 
Art. 3 pkt 13  w związku z  art. 45 i 46  
ustawy z dnia…. Prawo pocztowe, 
 
Art.6 ustawy z dnia…. Prawo pocztowe, 
 
Art. 4 ustawy z dnia…. Prawo pocztowe  
 
Art. 3 pkt 10 w związku z art. 3 pkt 8 
ustawy z dnia…. Prawo pocztowe  
 
Art. 3 pkt 2 i 10 ustawy z dnia…. Prawo 
pocztowe  
 
Art. 189, 190 ust. 1 i art. 192   ustawy z 
dnia 16 lipca 2004r. Prawo 
telekomunikacyjne, 
 

Pełna transpozycja 
 
 
 
 
Pełna transpozycja  
 
 
 
Pełna transpozycja  
 
 
Pełna transpozycja  
 
 
 
 
Pełna transpozycja  
 
 
Pełna transpozycja  
 
Pełna transpozycja  
 
 
Pełna transpozycja 
 
Pełna transpozycja  
 
 
Pełna transpozycja  
 
 
Pełna transpozycja  
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- pkt 19 
 
 
- pkt 20 

Art. 7 i  36  ustawy z dnia….Prawo 
pocztowe 
 
Art. 53-59 ustawy z dnia…. Prawo 
pocztowe  
 

 
 
Pełna transpozycja  
 

 Art. 3  Art. 4, 5, 45, 46, ustawy z dnia ….. Prawo 
pocztowe; 
 
Rozporządzenie Ministra Administracji i 
Cyfryzacji z dnia ….. w sprawie warunków 
wykonywania usług powszechnych przez 
operatora wyznaczonego – na podstawie  
art. 47, ww. ustawy 
 
Art. 192 ust.1 pkt 20) ustawy z dnia  16 
lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (w 
brzmieniu zmienianym z art. 159 ustawy z 
dnia….. Prawo pocztowe) 
w związku z art. 451 ustawy Prawo 
pocztowe 

Ministerstwo 
Administracji i 
Cyfryzacji 

Pełna transpozycja 

 Art. 4. Art. 46 i Art. 4 i 5 i Art 71 oraz art.166 
ust.1, art.76 ustawy z dnia ….. Prawo 
pocztowe; 
 
Rozporządzenie Ministra Administracji i 
Cyfryzacji z dnia….. w sprawie konkursu 
na operatora pocztowego wyznaczonego do 
świadczenia usług powszechnych- na 
podstawie art.72 ust. ww. ustawy 
 
 

Ministerstwo  
Administracji i 
Cyfryzacji 

Pełna transpozycja 

 Art. 5 
ust.1 

Art. 45-49 ustawy z dnia ….. Prawo 
pocztowe; 

Ministerstwo  
Administracji i 

Pełna transpozycja 
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ust.2 

 
 Rozdz.2 „Doręczenia” - ustawy z dnia 17 

listopada 1964r. –Kodeks postępowania 
cywilnego  

oraz  

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 12 października 2010r. w sprawie 
szczegółowego trybu i sposobu doręczania 
pism sadowych w postępowaniu 
cywilnym na podstawie art. 131 kpc, 

 Rozdz. 15 „Doręczenia- ustawy z dnia 6 
czerwca 1997r. Kodeks postępowania 
karnego  

oraz  
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 18 czerwca 2003r. w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu doręczania 
pism sądowych w postępowaniu karnym– 
na podstawie art. 141 kpk 

 
 Dział I Rozdział 8  „Doręczenia”- 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks 
postępowania administracyjnego, 
 

 Dział IV Rozdział 5 „Doręczenia” -
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja 
Podatkowa  

 
 
Art. 16 ustawy z dnia ….. Prawo pocztowe; 
 

Cyfryzacji  

 Art. 6 Art. 47, 49 i 59 ustawy z dnia ….. Prawo 
pocztowe; 

Ministerstwo 
Administracji i 

Pełna transpozycja 
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Art. 192 ust.1 pkt 20) ustawy z dnia  16 
lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne  
(w brzmieniu zmienianym z art. 159 ustawy 
z dnia….. Prawo pocztowe) 
 

Cyfryzacji 

 Art. 7  Art.106-120 ustawy z dnia ….. Prawo 
pocztowe; 
 

Rozporządzenie  Ministra Administracji i 
Cyfryzacji z dnia ... w sprawie sposobu 
kalkulacji kosztu netto, zawartości projektu 
opisu kalkulacji kosztu netto  oraz trybu i 
terminów jego uzgadniania i zatwierdzania 
- na podstawie art. 120 ww. ustawy 

 

Ministerstwo 
Administracji i 
Cyfryzacji 

Pełna transpozycja 

 Art. 8 Art.24, 40 ust.3, 63 i 64 ustawy z dnia ….. 
Prawo pocztowe; 
 
Rozporządzenie Ministra Administracji i 
Cyfryzacji z dnia…..w sprawie nadawczych 
skrzynek pocztowych- na podstawie art. 19 
ust.2 ww. ustawy 
 

Ministerstwo 
Administracji i 
Cyfryzacji 

Pełna transpozycja 

 Art. 9  Art. 6-12 ustawy z dnia ….. Prawo 
pocztowe; 
 
Rozporządzenie Ministra Administracji i 
Cyfryzacji  z dnia ….w sprawie  wzoru 
wniosku o wpis lub zmianę wpisu do 
rejestru operatorów pocztowych -na 
podstawie art. 12 ww. ustawy 
 

Ministerstwo 
Administracji i 
Cyfryzacji 
 

Pełna transpozycja 
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 Art. 10 -  Nie wymaga implementacji  
 Art. 11 -  Nie wymaga implementacji 
 Art. 11a Art. 66-70, Art.39 i 35 ust.2 pkt 5 ustawy z 

dnia ….. Prawo pocztowe; 
 

Ministerstwo  
Administracji i 
Cyfryzacji 

Pełna transpozycja 

 Art. 12 Art. 54-59 i Art. 26 ustawy z dnia ….. 
Prawo pocztowe; 
Rozporządzenie Ministra Administracji i 
Cyfryzacji z dnia…. w sprawie metodologii 
ustalania maksymalnych rocznych 
poziomów opłat za usługi powszechne -  na 
podstawie art.55 ust.5 ww. ustawy. 
 

Ministerstwo 
Administracji i 
Cyfryzacji 

Pełna transpozycja 

 Art. 13 Art. 5 ustawy z dnia ….. Prawo pocztowe; 
 

Ministerstwo 
Administracji i 
Cyfryzacji 
 

Pełna transpozycja 

 Art. 14 Art. 97-105 i art.108 ust.3 ustawy z dnia 
….. Prawo pocztowe; 
 
Rozporządzenie Ministra Administracji i 
Cyfryzacji z dnia…. w sprawie 
prowadzenia przez operatora 
wyznaczonego do świadczenia usług 
powszechnych rachunkowości regulacyjnej 
i kalkulacji kosztów usług powszechnych-    
na podstawie art. 104 ww. ustawy  
 
Art. 192 ust. 1 pkt. 20) Ustawy z dnia 16 
lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (w 
brzmieniu zmienianym z art. 159 ustawy z 
dnia….. Prawo pocztowe) 
 
 

Ministerstwo  
Administracji i 
Cyfryzacji 

Pełna transpozycja 
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 Art. 15 
 

Art. 101- 103 i 105 ustawy z dnia ….. 
Prawo pocztowe; 
 
 
 
w powiązaniu z  
Rozdz.. VII „badanie i ogłaszanie 
sprawozdań finansowych” ustawy z dnia 29 
września 1994r. o rachunkowości,  
 

Ministerstwo 
Administracji i 
Cyfryzacji 
 
 
 
 

Pełna transpozycja 

 Art. 16 Art. 47 pkt 1 ustawy z dnia….. Prawo 
pocztowe 
Rozporządzenie Ministra Administracji i 
Cyfryzacji z dnia…. w sprawie warunków 
wykonywania usług powszechnych przez 
operatora wyznaczonego – na podstawie  
art. 47, ww. ustawy 
 
Art. 52 ustawy z dnia ….. Prawo pocztowe; 
 

Ministerstwo 
Administracji i 
Cyfryzacji 

Pełna transpozycja 

 Art. 17 Art. 47 pkt 1 ustawy z dnia….. Prawo 
pocztowe 
  
Rozporządzenie Ministra Administracji i 
Cyfryzacji z dnia…. w sprawie warunków 
wykonywania usług powszechnych przez 
operatora wyznaczonego – na podstawie  
art. 47, ww. ustawy 
 
Art. 52 ustawy z dnia ….. Prawo pocztowe; 
Art. 126 ust.3 ww. ustawy 
oraz 
Art. 192 ust. 1 pkt. 20) ustawy z dnia 16 
lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (w 

Ministerstwo 
Administracji i 
Cyfryzacji 

Pełna transpozycja 
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brzmieniu zmienianym z art. 159 ustawy z 
dnia….. Prawo pocztowe) 
 
 
 

 Art. 18 ust.2 Art.51 ustawy z dnia ….. Prawo pocztowe  Ministerstwo 
Administracji i 
Cyfryzacji 

Pełna transpozycja 

 Art. 19 Art. 87- 96  oraz art.43 ust.6 ustawy z dnia 
….. Prawo pocztowe  
 
Rozporządzenie Ministra Administracji i 
Cyfryzacji z dnia…. w sprawie reklamacji 
usługi pocztowej- na podstawie art. 92 ust.4 
ww. ustawy, 
 
 oraz  
Art. 361-363, art. 415-449 i art. 471-486 - 
ustawy z dnia   23 kwietnia 1964r. Kodeks 
cywilny.  
 
Dział V Rozdz.2 „Samorząd terytorialny i 
organizacje konsumenckie” ustawy z dnia 
16 lutego 2007r. – o ochronie konkurencji i 
konsumentów.  
 

Ministerstwo 
Administracji i 
Cyfryzacji 
 
 
 
 
 
 
 

Pełna transpozycja 

 Art. 20 -  Nie wymaga implementacji 
 Art. 21 -  Nie wymaga implementacji 
 Art. 22 Art. 189- 193  ustawy z dnia 16 lipca 2004r. 

Prawo telekomunikacyjne 
 
Ustawa z dnia 16 lutego 2007r. – o 
ochronie konkurencji i konsumentów 
 

Ministerstwo 
Administracji i 
Cyfryzacji 

Pełna transpozycja 
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Art. 129 ust.2  ustawy z dnia….. Prawo 
pocztowe  
 
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 
postępowania administracyjnego  
 

 Art. 22a Art. 10, 43, 49 ust.3, 50, 56 ust.3, 57 ust.1, 
86 ust 1,  98 ust 1, 101ust 1, 103 ust.1, 107 
ust 1,  112 ust.1 i 2 
 
Rozporządzenie Ministra Administracji i 
Cyfryzacji z dnia ….. w sprawie wzoru 
formularza służącego do przedkładania 
sprawozdania z działalności pocztowej 
- na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy Prawo 
pocztowe 
 
Art. 192 ust. 1 pkt. 20) Ustawy z dnia 16 
lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (w 
brzmieniu zmienianym z art. 159 ustawy z 
dnia….. Prawo pocztowe) 
 

Ministerstwo 
Administracji i 
Cyfryzacji 

Pełna transpozycja 

 Art. 23 -   Nie wymaga implementacji 
 Art. 23a -  Nie wymaga implementacji  
 Art. 24 skreślony   
 Art. 25 skreślony   
 Art. 26  skreślony   
 Art. 27  skreślony   
 Art. 28 -  Nie wymaga implementacji  
 Załącznik I Art. 106-120 ustawy z dnia ….. Prawo 

pocztowe; 
 
Rozporządzenie Ministra Administracji i 
Cyfryzacji z dnia….. w sprawie sposobu 

Ministerstwo 
Administracji i 
Cyfryzacji 

Pełna transpozycja 
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kalkulacji kosztu netto, zawartości projektu 
opisu kalkulacji kosztu netto oraz trybu i 
terminów jego uzgadniania i zatwierdzania 
- na podstawie art.120 ww.  ustawy 
 

 Załącznik II Rozporządzenie Ministra Administracji i 
Cyfryzacji z dnia…w sprawie warunków 
wykonywania usług powszechnych przez 
operatora wyznaczonego- na podstawie  art. 
47 ww. ustawy 
art. 166 ustawy Prawo pocztowe 
(obowiązujący w okresie przejściowym) 

Ministerstwo 
Administracji  i 
Cyfryzacji 

Pełna transpozycja 

 
Na podstawie § 1 ust. 4 umowy z .....................  zawartej pomiędzy UKIE i DZP: stan publikacji w Dzienniku Ustaw na dzień: ............. 
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Z powozoniem

Do.wiadomqśęi:
Pan Michal Boni
Minister Admin istracji i Cyfryzacji



           Projekt 
 
 
 
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA  ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)  

z dnia                                    
 
 

w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych 
 
 

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach 
abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. Rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, zwanych dalej 
„odbiornikami”, dokonuje się w placówkach pocztowych operatora wyznaczonego, 
w  rozumieniu ustawy z dnia ... – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. …), z wyłączeniem agentów 
pocztowych. 
 

§ 2. 1. Odbiorniki podlegają zarejestrowaniu w terminie 14 dni od dnia wejścia w ich 
posiadanie. 

2. Operator wyznaczony dokonuje rejestracji odbiorników na wniosek osoby 
posiadającej odbiorniki, zwanej dalej „użytkownikiem”. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 
do rozporządzenia. 

3. Operator wyznaczony przyjmuje wniosek i potwierdza jego przyjęcie datownikiem 
opatrzonym podpisem. Oryginał potwierdzonego wniosku operator wyznaczony wydaje 
użytkownikowi, zostawiając sobie kopię. 

4. W terminie 14 dni od dnia przyjęcia wniosku operator wyznaczony zawiadamia 
użytkownika o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego. Wzór zawiadomienia 
określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 
 

§ 3. Dowodem zarejestrowania odbiorników jest: 
  1)   wniosek o rejestrację odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych, o którym mowa 

w § 2 ust. 2, lub 
2) zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownikowi 

odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych, o którym mowa w § 2 ust. 4. 
 

§ 4. O zmianie danych zawartych we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 2, a także 
o  zgubieniu lub zniszczeniu obydwu dowodów zarejestrowania odbiorników, o których 
mowa w § 3, oraz o zaprzestaniu używania odbiorników użytkownik niezwłocznie 
powiadamia operatora wyznaczonego poprzez złożenie w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego „Formularza zgłoszenia zmiany danych”, którego wzór określa załącznik nr 3 
do rozporządzenia. 
 

§ 5. Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 25 września 2007 r. 
w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. 
Nr 187, poz. 1342). 

 
 
 



2 
 

 
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

 
 

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 
 
 
 
W porozumieniu: 
KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
1)  Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – łączność na podstawie § 1 ust. 2 
pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479). 
2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1314, z 2010 r. Nr 13, poz. 70 
i Nr 152, poz. 1023, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 oraz z 2012 r. poz. ... . 
 



 
ZAŁĄCZNIKI 
do rozporządzenia 
Ministra Administracji i Cyfryzacji 
z dnia ..., (poz. ...) 

 
ZAŁĄCZNIK Nr 1  

 
 

WZÓR 
Wniosek o rejestrację odbiorników radiofonicznych / telewizyjnych 
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ZAŁĄCZNIK Nr 2 
 
 
 
  

WZÓR 
Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownikowi 

odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych 
Zawiadamia się (imię, nazwisko/nazwa) ........................ 
.............................................................. 
.............................................................. 
(adres zamieszkania/siedziby - ulica, nr domu i lokalu, kod 
pocztowy, miejscowość) ....................................... 
.............................................................. 
.............................................................. 
będącego/ą użytkownikiem odbiorników radiofonicznych lub 
telewizyjnych zarejestrowanych wg imiennej książeczki opłaty 
abonamentowej nr*: ........................................... 
o nadaniu niżej wymienionego indywidualnego numeru 
identyfikacyjnego użytkownika odbiorników radiofonicznych lub 
telewizyjnych: 
.............................................................. 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji 
z dnia…… w sprawie warunków i trybu rejestracji 
odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U.  poz. …). 
* Wypełnić, jeśli dotyczy. 

............................ 
(data i podpis uprawnionego 

pracownika operatora 
wyznaczonego) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ZAŁĄCZNIK Nr 3  
 
 
 

WZÓR 
Formularz zgłoszenia zamiany danych 
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UZASADNIENIE 
 
 

Projektowane rozporządzenie jest poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 
25 września 2007 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych 
i  telewizyjnych (Dz. U. Nr 187, poz. 1342). Potrzeba wydania nowego rozporządzenia 
wynika z uchylenia ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.), na podstawie której zdefiniowano operatora publicznego, 
który zgodnie z nową ustawą z  dnia ... – Prawo  pocztowe (Dz. U. poz. …) staje się 
operatorem wyznaczonym. Ustawa z dnia ... – Prawo pocztowe zmienia także m.in. art. 6 
ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o  opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, 
poz. 778, z późn. zm.), poprzez zmianę podmiotu właściwego do wydania przedmiotowego 
rozporządzenia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności, 
z Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na Krajową Radę Radiofonii 
i  Telewizji, zgodnie z art. 213 ust. 2 Konstytucji RP.    
Regulacje niniejszego rozporządzenia pozostawiono bez merytorycznych zmian w stosunku 
do rozporządzenia uchylanego, zastąpiono jedynie wyrazy „operator publiczny” wyrazami 
„operator wyznaczony”. Wprowadzono zmiany porządkujące, w szczególności poprzez 
usunięcie § 5, dotyczącego imiennych książeczek opłaty abonamentowej, które miały 
zastosowanie nie dłużej niż przez okres dwunastu miesięcy od dnia wejścia w życie 
uchylanego rozporządzenia.  
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

 
1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie 
Podmiotami, do których adresowane jest rozporządzenie są: operator wyznaczony  
– w zakresie obowiązku rejestrowania odbiorników rtv oraz obywatele i podmioty dokonujące 
rejestracji odbiorników TV. 

2. Konsultacje społeczne 
Z uwagi na przedmiot regulacji projektowanego rozporządzenia nie będzie konieczności 
przeprowadzania konsultacji społecznych. 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa 
i budżety jednostek samorządu  terytorialnego 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na budżet państwa oraz budżety 
jednostek samorządu terytorialnego.  

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.  

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność wewnętrzną 
i  zewnętrzną gospodarki oraz na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 
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           Projekt 
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia                        
 

w sprawie określenia jednostek operatora wyznaczonego przeprowadzających kontrolę 
wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych 

i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, wzoru upoważnienia do 
wykonywania czynności kontrolnych oraz zasad i trybu wydawania tych upoważnień 

 
 
Na podstawie art. 7  ust. 10 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych 
(Dz. U. Nr 85, poz. 728, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. Jednostką operatora wyznaczonego uprawnioną do przeprowadzania, na obszarze 
swojego działania, kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych 
i telewizyjnych i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie jest Centrum Obsługi 
Finansowej. 
 
§ 2. Określa się wzór upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, stanowiący 
załącznik do rozporządzenia. 
 
§ 3. 1. Upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych wydaje pracownikom 
kierownik jednostki operatora wyznaczonego, o której mowa w § 1, na okres jednego roku, 
z możliwością przedłużenia na kolejne lata. 
2. Druk upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych jest drukiem ścisłego 
zarachowania. Jednostka operatora wyznaczonego, o której mowa w § 1, prowadzi ewidencję 
wydanych upoważnień. 
 
§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie 
określenia jednostek operatora publicznego przeprowadzających kontrolę wykonywania 
obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych i uiszczania opłat 
abonamentowych za ich używanie, wzoru upoważnienia do wykonywania czynności 
kontrolnych oraz zasad i trybu wydawania tych upoważnień (Dz. U. Nr 132, poz. 1116  
i Nr 214, poz. 1809 oraz z 2008 r. Nr 178, poz. 1100). 
 
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 
 

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 
 
W porozumieniu: 
KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI 
_____________________________ 
1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – łączność na podstawie § 1 ust. 2 
pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479). 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1314, z 2010 r. Nr 13, poz. 70 
i Nr 152, poz. 1023, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 oraz z 2012 r. poz. ... . 

 
 



ZAŁĄCZNIK 
do rozporządzenia 
Ministra Administracji i Cyfryzacji 
z dnia ..., (poz. ...) 

 
WZÓR UPOWAŻNIENIA DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH 

W ZAKRESIE OBOWIĄZKU REJESTRACJI ODBIORNIKÓW 
RADIOFONICZNYCH I TELEWIZYJNYCH I UISZCZANIA OPŁAT 

ABONAMENTOWYCH ZA ICH UŻYWANIE 
 
 

 
 
Opis: 
Upoważnienie ma wymiary 11 x 8 cm i jest wykonane dwustronnie na białym papierze o 
gramaturze 220 g/m2. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 



 
UZASADNIENIE 

 
Projekt rozporządzenia jest poprzedzony rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
7  lipca 2005 r. w sprawie określenia jednostek operatora publicznego przeprowadzających 
kontrolę wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych 
i  uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, wzoru upoważnienia do wykonywania 
czynności kontrolnych oraz zasad i trybu wydawania tych upoważnień (Dz. U. Nr 132, 
poz. 1116 i Nr 214, poz. 1809 oraz 2008 r. Nr 178, poz. 1100). Potrzeba wydania nowego 
rozporządzenia wynika z uchylenia ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.), na podstawie której zdefiniowano operatora 
publicznego, który zgodnie z nową ustawą z dnia ... – Prawo  pocztowe (Dz. U. poz. …) staje 
się operatorem wyznaczonym. Ustawa z dnia ... – Prawo pocztowe zmienia także m.in. art. 7 
ust. 10 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, 
poz. 778, z późn. zm.), poprzez zmianę podmiotu właściwego do wydania przedmiotowego 
rozporządzenia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności, 
z  Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na Krajową Radę Radiofonii 
i  Telewizji, zgodnie z art. 213 ust. 2 Konstytucji RP.    
Regulacje niniejszego rozporządzenia pozostawiono bez merytorycznych zmian w stosunku 
do rozporządzenia uchylanego, zastąpiono jedynie wyrazy „operator publiczny” wyrazami 
„operator wyznaczony”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 



 
OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

 
1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie 
Podmiotami, do których adresowane jest rozporządzenie jest operator wyznaczony. 

2. Konsultacje społeczne 
Z uwagi na przedmiot regulacji projektowanego rozporządzenia nie będzie konieczności 
przeprowadzania konsultacji społecznych. 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa 
i  budżety jednostek samorządu  terytorialnego 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na budżet państwa oraz budżety 
jednostek samorządu terytorialnego.  

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.  

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność wewnętrzną 
i  zewnętrzną gospodarki oraz na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 
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       Projekt  

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia                                               

w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru operatorów pocztowych oraz wzoru 
zgłoszenia 

 

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia … – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. ...)                        
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa wzór wniosku o wpis do rejestru operatorów pocztowych 
oraz wzór zgłoszenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia … – Prawo pocztowe,  
stanowiące załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie... 

 
MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 

                                                 
1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – łączność na podstawie § 1 ust. 2 
pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479). 
 



 
 

Załącznik 
do rozporządzenia  
Ministra Administracji i Cyfryzacji  
z dnia ..., (poz. ...) 

PREZES 

URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

 
…………………………. 

(adres urzędu) 
 

WNIOSEK / ZGŁOSZENIE 
 
 

WNIOSEK / ZGŁOSZENIE  O*: 
 
 
 
wpis do rejestru operatorów pocztowych 
 
albo 
 
zmianie przewidywanej daty rozpoczęcia działalności pocztowej 
 
albo 
 
zmianie danych w zakresie objętym wnioskiem o wpis do rejestru 
 
albo 
 
zawieszeniu prowadzenia działalności pocztowej 
 
albo 
 
zakończeniu prowadzenia działalności pocztowej 
 
 
albo 
 
 
wykreślenie z rejestru  
 
 
pod numerem: 
 
- w rejestrze operatorów pocztowych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej .............................................................. 
 
1. Numer Identyfikacji Podatkowej wnioskodawcy 

 
 

 

A. DANE WNIOSKODAWCY 
2. Firma przedsiębiorcy lub nazwa innego podmiotu uprawnionego do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych 
przepisów1 

 
 
3. Oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy lub innego podmiotu uprawnionego do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie 
odrębnych przepisów 
 
 

                                                 
* Zaznaczyć odpowiedni kwadrat. W przypadku wnioskowania o zmianę wpisu w rejestrze operatorów pocztowych wypełnia się tylko pola, 
które ulegają zamianie. 

2 
 



 
 

4. Siedziba i adres albo adres zamieszkania przedsiębiorcy lub innego podmiotu uprawnionego do wykonywania działalności gospodarczej na 
podstawie odrębnych przepisów2  

 

a) Kod pocztowy 
 

b) Miejscowość 

c) Gmina 
 

d) Województwo 

e) Ulica 
 

f) Numer domu g) Numer lokalu 

h) Imię, Nazwisko, adres oraz numer telefonu służbowego osoby upoważnionej do kontaktowania się w imieniu przedsiębiorcy z 
Prezesem UKE  
 

i) Numer faksu3 

 
j) E-mail3

 

5. Główne miejsce wykonywania działalności pocztowej (jeżeli jest inne niż adres siedziby, nie dotyczy placówek i punktów obsługi)
 

a) Kod pocztowy 
 

b) Miejscowość 

c) Gmina 
 

d) Województwo 

e) Ulica 
 

f) Numer domu g) Numer lokalu 
 

6. Adres do korespondencji 
 
a) Kod pocztowy 

 
b) Miejscowość 

c) Ulica 
 

d) Numer domu e) Numer lokalu 
 
7. Numer w rejestrze przedsiębiorców albo w innym właściwym rejestrze 

 
 
8. Nazwa organu rejestrowego albo ewidencyjnego 

 
 
9. Adres organu ewidencyjnego4 

 
a) Kod pocztowy 

 
b) Miejscowość 

c) Ulica 
 

d) Numer domu e) Numer lokalu 
 
 

B. OBSZAR, NA KTÓRYM BĘDZIE WYKONYWANA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA 
13. Rzeczpospolita Polska 
14. Inny5......................................................................................................................................................................... 

15. Zagranica 

 

3 
 



 
 

C. PRZEWIDYWANA DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI POCZTOWEJ / 
ZAKOŃCZENIA DZIAŁALNOŚCI POCZTOWEJ 

 
 
 

(dzień)                    (miesiąc)                                (rok) 

D. INFORMACJA W PRZYPADKU ZAWIESZENIA PROWADZENIA 
DZIAŁALNOŚCI POCZTOWEJ 

 
Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia                     Prawo pocztowe (Dz. U.                             ), informuję 
o zawieszeniu wykonywania działalności pocztowej wpisanej w Rejestrze operatorów pocztowych, na okres od 
dnia ........................................., do dnia .................................................. 

 

E. PODPIS WNIOSKODAWCY / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WNIOSKODAWCĘ 
17. Miejscowość i data sporządzenia wniosku 19. Podpis i pieczęć wnioskodawcy albo 

osoby/osób reprezentującej/reprezentujących wnioskodawcę6 

 
 
 
 
 

F. WYKAZ WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW  
Lp. Nazwa dokumentu Liczba egzemplarzy 
1. Regulamin świadczenia usług pocztowych  
2. Cennik usług pocztowych  
3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej  
4. Kopia dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pobytu (w przypadku 

cudzoziemców) 
 

5.    

 
 
 

Opłaty za wniesienie wniosku o wpis do rejestru operatorów pocztowych należy dokonać na niżej podane konto: 
 

URZĄD DZIELNICY WOLA 
m. st. Warszawy  

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 
54 1030 1508 0000 0005 5003 6045 

AL.  SOLIDARNOŚCI  90 
01-003 Warszawa 

 
z dopiskiem: „opłata skarbowa za wpis do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa UKE” 

 
Opłacie skarbowej podlega wpis do rejestru działalności regulowanej na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) w związku z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a 
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) i zgodnie z  pkt 36 
ppkt 9 części I – Dokonanie czynności urzędowej Załącznika do ustawy  o opłacie skarbowej wynosi  412 zł. 
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OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WPIS DO REJESTRU 
OPERATORÓW POCZTOWYCH 

Przedsiębiorca…………. (wskazać firmę przedsiębiorcy) z siedzibą w ………..(wskazać siedzibę i adres albo adres 
zamieszkania i adres głównego miejsca wykonywania działalności) 
Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 §  6 Kodeksu 
karnego oświadczam, że: 

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru operatorów pocztowych są kompletne i zgodne z prawdą, 
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie objętym obowiązkiem 
wpisu do rejestru operatorów pocztowych, określone w ustawie z dnia              – Prawo pocztowe 
(Dz. U. z                             ). 

 
 

PODPIS WNIOSKODAWCY / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WNIOSKODAWCĘ 
Miejscowość i data sporządzenia oświadczenia Podpis i pieczęć wnioskodawcy albo osoby/osób 

reprezentującej/reprezentujących wnioskodawcę (ze wskazaniem 
imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji)6 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

WNIOSEK O WYKREŚLENIE Z REJESTRU OPERATORÓW POCZTOWYCH7 

 
Na podstawie  art. 73 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, 
poz. 1447 z późn. zm.), wnoszę o wykreślenie z Rejestru operatorów pocztowych operatora 
(nazwa)............................................................................., z dniem ...................................... 

 

PODPIS WNIOSKODAWCY / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WNIOSKODAWCĘ 
 Miejscowość i data sporządzenia wniosku Podpis i pieczęć wnioskodawcy albo 

osoby/osób reprezentującej/reprezentujących wnioskodawcę (ze 
wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji)6 
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INFORMACJA O PRZEDSIĘBIORCY/CZŁONKACH ZARZĄDU /CZŁONKACH 
ORGANU NADZORU/PROKURENTACH/OSOBACH KIERUJĄCYCH 

DZIAŁALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORCY/AKCJONARIUSZACH POSIADAJĄCYCH 
NIE MNIEJ NIŻ 5% AKCJI IMIENNYCH/ WSPÓLNIKACH / WSPÓLNIKACH 

POSIADAJĄCYCH PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI8 

 
Dane osobowe  (należy wypełnić oddzielenie dla każdej osoby wymienionej w ustawie) 

Lp. 
 

Oznaczenie osoby (np.  wspólnik, właściciel) 
 

Nazwisko 
 
Imiona 
 

Numer PESEL 

Obywatelstwo 
 

 

 
Adres zameldowania 

Województwo 
 

Powiat 

Gmina 
 

Miejscowość 

Ulica 
 

Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy 
 

Poczta 

... 
 
Adres zamieszkania (wypełnić jeśli jest inny niż adres zameldowania) 
 

Województwo 
 

Powiat 

Gmina 
 

Miejscowość 

Ulica 
 

Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy 
 

Poczta 

... 
W przypadku cudzoziemców nie posiadających numeru PESEL 
 

Informacja o numerze: 
1. ważnego dokumentu podróży 

 
 lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo 

 
 

 2. 
 

wizy 
 

 lub 
 

kopia dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pobytu 
 
  

... 
-krotność w zależności od ilości osób 
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OBJAŚNIENIA: 

1. W przypadku spółki cywilnej podaje się imiona i nazwiska wszystkich wspólników spółki. Należy również 

załączyć umowę zawarcia spółki cywilnej do wniosku 

2. Należy wpisać adres wnioskodawcy zgodny z adresem podanym do Krajowego Rejestru Sądowego, 

Ewidencji Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 

3. Wypełnienie rubryki jest fakultatywne. 

4. Należy wpisać adres organu ewidencyjnego, w przypadku gdy wnioskodawca został zarejestrowany  

w Ewidencji Działalności Gospodarczej, ze względu na obowiązek nałożony na Prezesa UKE w art. 36 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, 

z późn. zm.). 

5. Wypełnić jeżeli wnioskodawca zamierza wykonywać działalność pocztową na innym obszarze niż RP, np. 

województwa. 

6. W przypadku spółki cywilnej podpisy powinni złożyć wszyscy wspólnicy spółki. 

7. Dotyczy tylko i wyłącznie operatorów pocztowych działających na podstawie wpisu do rejestru. 

8. Należy zakreślić właściwe i wypełnić dla każdej osoby wymienionej w ustawie. 
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UZASADNIENIE 
 

Mając na uwadze maksymalne uproszczenie procedur związanych z nabywaniem przez 
przedsiębiorców uprawnień do prowadzenia działalności pocztowej i ze zgłaszaniem zmian 
danych objętych wnioskiem o wpis do rejestru operatorów pocztowych, a także ułatwienie 
dostępu do podejmowania tej działalności oraz zapewnienie Prezesowi UKE pełnego zakresu 
informacji koniecznych do realizowania obowiązków w tym zakresie, ustawa – Prawo pocztowe 
przewidziała wydanie rozporządzenia ministra właściwego do spraw łączności w sprawie wzoru 
wniosku o wpis do rejestru oraz zgłoszenia zmiany danych objętych wnioskiem (art. 12). 

Należy wskazać, że zgodnie z art. 6 ustawy – Prawo pocztowe, działalność pocztowa jest 
działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.1)) i wymaga 
uzyskania wpisu do rejestru operatorów pocztowych.  

Ponadto przepis ten stanowi o konieczności uzyskania wpisu do rejestru w przypadku czasowego 
świadczenia usług pocztowych w zakresie świadczenia usług innych niż usługi powszechne przez 
przedsiębiorców z państw członkowskich Unii Europejskiej. Wprowadzenie tego obowiązku było 
konieczne w związku z obowiązującą ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278), zapewniając tym samym jednolite 
warunki podejmowania działalności pocztowej przez przedsiębiorców krajowych i z państw 
członkowskich Unii Europejskiej.  

Jednocześnie w art. 6 określono przypadki w jakich  wpis do rejestru operatorów pocztowych nie 
jest wymagany. Utrzymano dotychczasowe zwolnienie z obowiązku rejestracji jakie, zgodnie 
z ustawą z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe, przyznano dla działalności pocztowej 
obejmującej wyłącznie druki bezadresowe oraz działalności wykonywanej przez agenta 
pocztowego na podstawie umowy agencyjnej zawartej z operatorem pocztowym zgodnie 
z przepisami Kodeksu cywilnego. Dodatkowo wprowadzono zwolnienie dla przedsiębiorców 
wykonujących działalność pocztową w imieniu operatora pocztowego na podstawie umowy 
o współpracę, tj. dla tzw. „podwykonawców”. 

W nowym stanie prawnym uprawnienia operatora pocztowego uzyskiwane będą na podstawie 
wpisu do rejestru operatorów pocztowych. Organem właściwym w sprawach wpisu do rejestru 
operatorów pocztowych jest Prezes UKE.  

Zgodnie z brzmieniem art. 9 ustawy – Prawo pocztowe wpisu do rejestru operatorów pocztowych 
dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Nadto przepis ten określa zakres danych oraz 
dokumentów, które przedsiębiorca obowiązany jest zawrzeć we wniosku lub dołączyć do 
wniosku. Zakres informacji wymaganych do złożenia wniosku o wpis do rejestru określony 
został w oparciu o zasadę upraszczania i ułatwiania podejmowania działalności pocztowej, 
z jednoczesnym zachowaniem minimalnego zakresu informacji i dokumentów niezbędnych dla 
realizacji uprawnień Prezesa UKE jako organu regulacyjnego rynku pocztowego.  

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593, z 2011 r. 
Nr 85, poz. 459, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 120, poz. 690,  Nr 131, poz. 764, Nr 132, poz. 766, Nr 153, 
poz. 902, Nr 163, poz. 981, Nr 171, poz. 1016, Nr 199, poz. 1175, Nr 204, poz. 1195 i Nr 232, poz. 1378, oraz 
z 2012 r. poz. 855. 



 
 

9 
 

                                                

Wpis do rejestru operatorów pocztowych dokonywany będzie na wniosek przedsiębiorcy 
zawierający takie dane jak:  

1) firma przedsiębiorcy, jego siedziba i adres albo adres zamieszkania i adres głównego 
miejsca wykonywania działalności pocztowej, 

2) oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy i numer w rejestrze przedsiębiorców albo 
w innym właściwym rejestrze, 

3) numer identyfikacji podatkowej, 
4) określenie obszaru, na którym będzie wykonywana działalność pocztowa, 
5) przewidywana data rozpoczęcia działalności pocztowej, 
6) imię i nazwisko, adres do korespondencji i numer telefonu służbowego osoby 

upoważnionej do kontaktowania się w imieniu przedsiębiorcy z Prezesem UKE. 
Ponadto w przypadku spółek handlowych: 

1) imiona i nazwiska członków zarządu i prokurentów, 
2) imiona i nazwiska wspólników posiadających prawo reprezentowania spółki, 
3) informację o miejscu zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz numerze 

PESEL osób, o których mowa w lit. a i b, a w przypadku cudzoziemców nie 
posiadających tego numeru – zamiast informacji o numerze PESEL: 
– informację o numerze ważnego dokumentu podróży w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy 
z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573, z późn. 
zm.2))  lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo oraz 
– informację o numerze wizy lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie 
pobytu, jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Natomiast w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną oraz osób kierujących 
działalnością przedsiębiorcy niebędącego spółką handlową – imię i nazwisko oraz informacje, 
o których mowa w pkt 7 lit. c ustawy – Prawo pocztowe, czyli informację o miejscu 
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz numerze PESEL osób, o których 
mowa w lit. a i b, a w przypadku cudzoziemców nie posiadających tego numeru – zamiast 
informacji o numerze PESEL: 
– informację o numerze ważnego dokumentu podróży w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy 
o cudzoziemcach lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo oraz 
– informację o numerze wizy lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pobytu, 
jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorca obowiązany jest załączyć: 
1) regulamin świadczenia usług pocztowych, 
2) cennik usług pocztowych, 
3) dowód wniesienia opłaty skarbowej. 

Wraz z wnioskiem o wpis do rejestru przedsiębiorca składa na piśmie oświadczenie następującej 
treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej 
z art. 233 § 6 Kodeksu karnego oświadczam, że: 
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru operatorów pocztowych są kompletne i zgodne 

z prawdą, 
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie objętym 

obowiązkiem wpisu do rejestru operatorów pocztowych, określone w ustawie z dnia …  
– Prawo pocztowe.”. 

 

 
2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 191, poz. 1133, oraz  
z 2012 r. poz. 589 i poz. 769. 
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W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3, przedsiębiorca zamieszcza również: 
1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania i adres głównego miejsca 

wykonywania działalności pocztowej, 
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia, 
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia 

i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

W celu zapewnienia aktualnych informacji o strukturze podmiotowej rynku pocztowego ustawa 
nałożyła na operatorów pocztowych obowiązek składania  do Prezesa UKE pisemnych zgłoszeń 
w przypadku zmiany przewidywanej daty rozpoczęcia działalności pocztowej, zmiany danych 
objętych wnioskiem o wpis do rejestru oraz zawieszenia albo zakończenia wykonywania 
działalności pocztowej w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności (art. 10) 

Ponadto ustawa – Prawo pocztowe określa przypadki, w jakich Prezes UKE wykreśla operatora 
pocztowego z rejestru. Jednym z nich jest wykreślenie na wniosek operatora pocztowego (art. 10 
pkt 1). Pozostałe przypadki, określone w art. 10 ustawy – Prawo pocztowe, dotyczą uprawnienia 
Prezesa UKE do wykreślenia przedsiębiorcy z urzędu i nie wiążą się z koniecznością złożenia 
przez przedsiębiorcę stosownego wniosku. Przypadki te obejmują bowiem stwierdzenie 
zakończenia wykonywania działalności gospodarczej lub zaprzestania wykonywania działalności 
pocztowej w przypadku innym niż zawieszenie działalności albo wydania decyzji o zakazie 
wykonywania działalności pocztowej objętej wpisem do rejestru (art. 11). Ta ostatnia 
okoliczność dotyczy wydania przez Prezesa UKE decyzji o zakazie wykonywania działalności 
objętej wpisem w przypadkach wymienionych w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej, tj. przedsiębiorca złożył oświadczenie o spełnieniu 
warunków wymaganych do wykonywania tej działalności niezgodne ze stanem faktycznym,  
przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności 
regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie albo Prezes UKE stwierdzi rażące naruszenie 
warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

1. Podmioty na które oddziałuje rozporządzenie 
Podmiotami, do których adresowane będzie rozporządzenie są przedsiębiorcy ubiegający się 
o wpis do rejestru operatorów pocztowych oraz operatorzy pocztowi zgłaszający zmiany 
danych objętych wnioskiem o wpis do rejestru operatorów pocztowych, jak również 
wnioskujący o zawieszenie prowadzenia działalności pocztowej bądź wykreślenie z rejestru 
operatorów pocztowych. 

2. Konsultacje społeczne 
W ramach konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony na 
internetowych stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Administracji 
i Cyfryzacji oraz zostanie przesłany do następujących podmiotów: 
1) Konfederacji Pracodawców Polskich, 
2) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, 
3) Business Center Club, 
4) Forum Przewoźników Ekspresowych, 
5) Poczty Polskiej S.A., 
6) InPost Sp. z o.o., 
7) Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych. 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety 
jednostek samorządu terytorialnego 
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na budżet państwa i budżety samorządów 
terytorialnych, albowiem kwestie opłaty skarbowej uregulowane są w obowiązujących 
przepisach. 
Zgodnie z art. 64 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2012 r. Nr 220, 
poz. 1447, z późn. zm.) wpis do rejestru podlega opłacie skarbowej. Opłaty za wniesienie 
wniosku o wpis do rejestru operatorów pocztowych oraz wniosku o rozszerzenie zakresu lub 
obszaru działalności pocztowej objętej wnioskiem wnosi się do Urzędu Dzielnicy Wola m.st. 
Warszawy. Na podstawie przepisu art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 
o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) oraz pkt 36 ppkt 9 części I 
– Dokonanie czynności urzędowej Załącznika do ustawy o opłacie skarbowej zawierającego 
wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia wynosi 412 zł.  

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 
Proponowane przepisy rozporządzenia nie będą miały wpływu na rynek pracy. 

5. Wpływ regulacji  na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw 
Proponowane przepisy mają na celu uproszczenie procedur związanych z nabywaniem przez 
przedsiębiorców uprawnień do prowadzenia działalności pocztowej i ze zgłaszaniem zmian 
danych objętych wnioskiem o wpis do rejestru operatorów pocztowych, a także ułatwienie 
dostępu do podejmowania tej działalności. 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 
Proponowane przepisy rozporządzenia nie będą miały wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 
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Projekt 
 
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia                                 

w sprawie nadawczych skrzynek pocztowych 

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia … – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. …) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa wymagania jakim powinny odpowiadać nadawcze skrzynki 
pocztowe. 

§ 2. Wymiary nadawczej skrzynki pocztowej, zwanej dalej „skrzynką”, powinny być 
nie mniejsze niż określone w normach: PN-P-71007, PN-P-71008 i PN-P-71009. 

§ 3. 1. Konstrukcja skrzynki oraz materiał, z którego skrzynka jest wykonana, powinny 
spełniać wymagania określone w normach, o których mowa w § 2, i zapewniać: 

1) dostęp do zawartości skrzynki w celu wyjęcia z niej przesyłek listowych 
wyłącznie przez uprawnionego operatora pocztowego; 

2) ochronę znajdujących się wewnątrz przesyłek listowych przed szkodliwym 
wpływem warunków atmosferycznych. 

2. Skrzynka powinna być wyposażona w zamknięcie, którego konstrukcja 
wykorzystuje rozwiązania techniczne indywidualne dla każdego operatora 
pocztowego. 

§ 4. 1. Skrzynka powinna posiadać otwór wrzutowy o wymiarach co najmniej 154 mm 
x 21 mm. 

2. Otwór wrzutowy powinien być umiejscowiony, wykonany oraz osłonięty zgodnie 
z wymaganiami określonymi w normach, o których mowa w § 2. 

§ 5. 1. Kolor skrzynki powinien jednoznacznie wyróżniać skrzynkę danego operatora 
pocztowego od skrzynek innych operatorów pocztowych działających na rynku, 
z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Informacja umożliwiająca identyfikację operatora powinna być umieszczona na 
skrzynce w sposób gwarantujący trwałość oznaczenia. 

3. Na skrzynce powinny być umieszczone napisy informujące o: 
1) częstotliwości wyjmowania przesyłek listowych przez operatora 

pocztowego, zgodnie z normą PN-P-71010; 
2) obszarze, na którym operator pocztowy będący właścicielem skrzynki 

nadawczej zapewnia doręczenie przesyłek do niej wrzuconych, jeżeli nie 
zapewnia doręczeń na terenie całego kraju. 

                                               
1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – łączność na podstawie § 1 ust. 2 
pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479). 



 
 

§ 6.  Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. 
w sprawie nadawczych skrzynek pocztowych (Dz. U. Nr 177, poz. 1730). 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 
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UZASADNIENIE 

 
Projektowane rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie 

nadawczych skrzynek pocztowych stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego 

w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia … – Prawo pocztowe (Dz. U.  poz. …). Na podstawie tego 

przepisu minister właściwy do spraw łączności zobowiązany jest do wydania rozporządzenia 

określającego wymagania, jakim powinny odpowiadać nadawcze skrzynki pocztowe. 

Wymagania w zakresie wymiarów, sposobu oznaczania oraz warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać nadawcze skrzynki pocztowe reguluje obecnie rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie nadawczych skrzynek 

pocztowych (Dz. U. Nr 177, poz. 1730) wydane na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy – Prawo 

pocztowe z dnia 12 czerwca 2003 r. w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2012 r. 

Projektowane rozporządzenie wykorzystuje obowiązujące rozwiązania. 

 

Projekt rozporządzenia określa minimalne standardy techniczne, jakie powinny spełniać 

nadawcze skrzynki pocztowe w zakresie: 

1) wymiarów skrzynki (§ 2), 

2) wymiarów otworu wrzutowego (§ 4 ust. 1). 

Wymiary nadawczych skrzynek pocztowych określono w sposób pozostawiający 

pewien margines swobody co do ich wielkości. Stosowane przez operatorów pocztowych 

skrzynki powinny umożliwiać umieszczenie w nich odpowiedniej ilości przesyłek 

i w związku z tym nie powinny być mniejsze niż te stosowane obecnie. Mając zatem na 

uwadze funkcjonalność skrzynek, przywołano w § 2 minimalne wymiary jakim powinny one 

odpowiadać, co pozwoli stosować skrzynki odpowiednio do potrzeb eksploatacyjnych 

danego operatora pocztowego. Podobnie poprzez podanie jego wymiaru minimalnego 

uregulowano wymagania dotyczące wielkości otworu wrzutowego skrzynki. 

Projekt rozporządzenia reguluje również kwestie związane z oznaczeniem nadawczych 

skrzynek pocztowych. Oznaczenie to, obejmujące także zróżnicowanie skrzynek pod 

względem kolorystycznym, powinno mieć charakter zindywidualizowany, tak aby możliwa 

była szybka identyfikacja operatora pocztowego będącego właścicielem skrzynki (§ 5 ust. 2), 

co jest szczególnie istotne dla nadawcy korzystającego z usług danego operatora pocztowego. 

Operatorom pocztowym stosującym określony kolor skrzynek w dniu wejścia w życie 

rozporządzenia zapewniono możliwość stosowania go nadal na zasadzie wyłączności.  
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W stosunku do obecnie obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie nadawczych skrzynek pocztowych 

zmianie ulegają wymagania odnośnie sposobu oznaczenia nadawczych skrzynek 

pocztowych. Poza informacją o częstotliwości wyjmowania przesyłek listowych przez 

operatora pocztowego na skrzynce powinna znaleźć się także informacja o obszarze 

doręczania przesyłek listowych wrzuconych do skrzynki pocztowej, jeśli operator pocztowy 

nie zapewnia doręczeń na terenie całego kraju. Jest to przepis wprowadzany w związku 

z art. 16 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia … – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. ...), 

zgodnie z którym operator pocztowy może odmówić zawarcia umowy o świadczenie usługi 

pocztowej albo odstąpić od umowy jeżeli usługa pocztowa miałaby być świadczona w całości 

lub w części poza obszarem działania operatora (tj. na obszarze nieobjętym wpisem do 

rejestru), a operator nie zawarł umowy o współpracę z innym operatorem umożliwiającej 

wykonanie usługi poza tym obszarem. Istotne są tu także konsekwencje finansowe związane 

ze zwrotem przesyłki. W przypadku jeżeli operator świadczy usługi doręczania przesyłek 

wyłącznie na ograniczonym obszarze kraju i zamieścił o tym informację na swojej skrzynce 

nadawczej kosztami zwrotu przesyłki nadanej poza ten obszar obciąża nadawcę. Jeśli takiej 

informacji operator nie zamieścił, zwrotu przesyłki dokonuje na swój koszt.  

Polskie Normy, które stosowane są na zasadzie dobrowolności, przywołano 

w częściach dotyczących: 

1) wymiarów skrzynek nadawczych (§ 2), 

2) konstrukcji oraz materiału z jakiego skrzynka powinna być wykonana (§ 3 ust. 1), 

3) umiejscowienia, wykonania oraz osłonięcia otworu wrzutowego (§ 4 ust. 1), 

4) wzoru napisów informujących o częstotliwości wyjmowania przesyłek listowych przez 

operatora pocztowego (§ 5 ust. 4). 

Przywoływane w projekcie rozporządzenia normy zostały opublikowane w języku 

polskim i dotyczą następujących typów nadawczych skrzynek pocztowych: 

– PN-P-71007 Sprzęt pocztowy – Skrzynka pocztowa nadawcza typu miejskiego 

półautomatyczna, 

– PN-P-71008 Sprzęt pocztowy – Skrzynka nadawcza typu miejskiego stojąca, 

– PN-P-71009 Sprzęt pocztowy – Skrzynka pocztowa nadawcza typu wiejskiego. 

Natomiast w części dotyczącej napisów informujących o częstotliwości wyjmowania 

przesyłek listowych przywołano normę PN-P-71010 Sprzęt pocztowy – Skrzynka pocztowa 

nadawcza – Oznaczenia i napisy. 
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Po wprowadzeniu przedmiotowej regulacji skrzynki wykorzystywane przez operatorów 

pocztowych będą musiały spełnić wymagania minimalne w zakresie wielkości, sposobu 

oznaczenia, konstrukcji oraz materiału, z którego są wykonane z pozostawieniem pewnej 

swobody w pozostałym zakresie. 

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia. 

Projektowane rozporządzenie dotyczy materii, która nie jest regulowana przez prawo 

wspólnotowe, Europejski Komitet Normalizacji, a także inne międzynarodowe organizacje 

normalizacyjne, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem. 

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). 

Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 

lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), zostanie 

udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 

z dniem wysłania projektu do uzgodnień międzyresortowych. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie 

Rozporządzenie dotyczy wszystkich operatorów pocztowych, którzy w procesie 

technologicznym świadczenia usług pocztowych będą chcieli wykorzystać nadawcze 

skrzynki pocztowe. Skrzynki nadawcze są istotnym elementem infrastruktury pocztowej 

operatorów, gdyż jedną z form zawierania umowy o świadczenie usługi pocztowej jest 

wrzucenie przesyłki do pocztowej skrzynki nadawczej. Z tego też względu  powinny spełniać 

określone w rozporządzeniu wymagania, w szczególności w zakresie ochrony przesyłek 

przed zniszczeniem i nieuprawnionym dostępem oraz odpowiedniego oznakowania.  

2. Konsultacje społeczne 

W ramach konsultacji społecznych projekt zostanie przesłany do: 

– reprezentatywnych organizacji związkowych,  

– organizacji pracodawców (Konfederacja Pracodawców Polskich, Polska Konfederacja 

Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Związek Rzemiosła Polskiego, Bussines Centre 

Club, Związek Pracodawców Mediów Publicznych), 

– reprezentatywnych zakładowych organizacji związkowych działających w Poczcie 

Polskiej S.A., tj. Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej i Organizacji 

Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej, 

– organizacji konsumenckich (Krajowa Rada Rzeczników Konsumentów, 

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Federacja Konsumentów), 

– Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, 

– Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, 

– organizacji zrzeszających operatorów pocztowych, tj. Forum Przewoźników 

Ekspresowych, Stowarzyszanie Marketingu Bezpośredniego, 

– wybranych operatorów pocztowych (Poczta Polska S.A., Siódemka, DHL, DPD 

(Masterlink), TNT Express Worldwide, UPS, GLS, Opek, InPost). 
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3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa 

i budżety jednostek samorządu terytorialnego 

Rozporządzenie nie będzie rodziło skutków finansowych dla budżetu państwa 

i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

5. Wpływ regulacji  na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 

na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Rozporządzenie zapewnia wszystkim operatorom pocztowym jednolite warunki 

działania jeżeli chodzi o możliwość wykorzystania skrzynek nadawczych w technologii 

świadczenia usług pocztowych.  

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8-09-dg 
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Projekt  

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) I MINISTRA KULTURY  

I DZIEDZICTWA NARODOWEGO2) 

z dnia                    

w sprawie wykazu bibliotek i organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz 
organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych 

 lub ociemniałych 

 

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia  ... – Prawo pocztowe  
(Dz. U. poz. ....) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się: 
1) wykaz bibliotek, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub 

ociemniałych, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia ... – Prawo pocztowe, 
stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia; 

 2) wykaz organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem 
statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych, o których mowa 
w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia ... – Prawo pocztowe, stanowiący załącznik  
nr 2 do rozporządzenia. 

 
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 

      MINISTER KULTURY                          MINISTER PRACY             

 I DZIEDZICTWA NARODOWEGO   I POLITYKI SPOŁECZNEJ  

 

 

 

 

W POROZUMIENIU:  

MINISTER FINANSÓW  

 

 

 

____ 
1)  Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na 

podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485). 

2) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
18 listopada 2011 r.  w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482). 
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Załączniki  
do rozporządzenia  
Ministra Pracy i Polityki Społecznej  
i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
 z dnia ...,  (poz. …) 

Załącznik nr 1 

WYKAZ BIBLIOTEK, KTÓRYCH CELEM STATUTOWYM JEST DZIAŁANIE NA 
RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH LUB OCIEMNIAŁYCH 

 

  1) Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych im. dr Włodzimiera Dolańskiego 
w Warszawie, 

 2) Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu,
 3) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy, 
 4) Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, 
 5) Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, 
 6) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, 
 7) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie 

Wielkopolskim, 
 8) Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Reymonta w Skierniewicach, 
 9) Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, 
10) Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smolki w Opolu, 
11) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, 
12) Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, 
13) Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, 
14) Biblioteka Śląska w Katowicach, 
15) Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, 
16) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny  

w Olsztynie, 
17) Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, 
18) Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie. 
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Załącznik nr 2 

WYKAZ ORGANIZACJI OSÓB NIEWIDOMYCH LUB OCIEMNIAŁYCH ORAZ 
ORGANIZACJI, KTÓRYCH CELEM STATUTOWYM JEST DZIAŁANIE NA 

RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH LUB OCIEMNIAŁYCH 

 1) Euro-Regionalne Stowarzyszenie Niewidomych, Słabowidzących i Ich Sympatyków 
„Pomorze” w Gdańsku, 

 2) Fundacja Na Rzecz Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Krakowie, 
 3) Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych Labrador – Pies Przewodnik w Poznaniu, 
 4) Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” w Gdyni, 
 5) Fundacja „Praca Dla Niewidomych” w Warszawie, 
 6) Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie, 
 7) Klub Inteligencji Niewidomej Rzeczypospolitej Polskiej we Wrocławiu, 
 8) Lubelska Fundacja Pomocy Osobom Niewidomym i Słabowidzącym w Lublinie, 
 9) Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto”, 
10) Polski Związek Niewidomych, 
11) Polskie Towarzystwo Tyflologiczne w Krakowie, 
12) Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie, 
13) Stowarzyszenie Dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych „Razem Do Celu”  

w Dąbrowie Górniczej, 
14) Stowarzyszenie Kulturalne Niewidomych Teatr-Edukacja-Rehabilitacja w Gdańsku, 
15) Stowarzyszenie Na Rzecz Rehabilitacji Słabowidzących i Niewidomych w Warszawie, 
16) Stowarzyszenie Niewidomi Niewidomym w Olsztynie, 
17) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym „Nadzieja”  

w Radomiu, 
18) Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących w Poznaniu, 
19) Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Bliżej 

Świata” w Lublinie, 
20) Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących 

im. Wandy Szuman w Toruniu, 
21) Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Promyk” 

w Łodzi, 
22) Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”  

w Warszawie, 
23) Świętokrzyskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niewidomej  

i Słabowidzącej w Kielcach, 
24) Towarzystwo Muzyczne im. Edwina Kowalika w Warszawie, 
25) Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi w Laskach Warszawskich, 
26) Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym w Warszawie, 
27) Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych w Poznaniu, 
28) Wrocławskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niewidomych we Wrocławiu, 
29) Związek Niewidomych Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie, 
30) Związek Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. 
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UZASADNIENIE 
 
 

Ustawa z dnia ... – Prawo Pocztowe (Dz. U. poz. …) przewiduje w art. 26 ust. 2, 
iż minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego i minister właściwy do spraw 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
finansów publicznych określą w drodze rozporządzenia, wykaz bibliotek, organizacji osób 
niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na 
rzecz osób niewidomych lub ociemniałych, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia ... 
– Prawo Pocztowe, kierując się zasadą zapewnienia jak najszerszego i równoprawnego 
dostępu osób niewidomych i ociemniałych do dóbr kultury.  

Ustawa określiła, iż dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane m.in. na podstawie 
art. 30 ust. 3 ustawy – Prawo pocztowe, tj. rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej 
i Ministra Kultury z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu bibliotek i organizacji osób 
niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działalnie na 
rzecz osób niewidomych lub ociemniałych (Dz. U. Nr 167, poz. 1753, z późn. zm.), 
zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie 
ustawy z dnia ... – Prawo pocztowe, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia jej 
wejścia w życie.  

 Projekt rozporządzenia wprowadza jedynie zmiany w załączniku nr 1 – Wykaz 
bibliotek, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub 
ociemniałych, polegające na doprecyzowaniu  nazwy bibliotek.   

Projekt rozporządzenia nie jest objęty przepisami Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów 
dotyczących notyfikacji norm i aktów prawnych. 

Projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie  
z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 
prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.).  
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 
 
1. Podmioty, na które będzie oddziaływało rozporządzenie. 
Biblioteki, organizacje osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacje, których celem 
statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych.  

2. Konsultacje społeczne 
Tekst projektu rozporządzenia zostanie przekazany do uzgodnień międzyresortowych  
i z partnerami społecznymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej 
Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego  
(Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.), tj.: 

1) Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych, 
2) Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 
3) Forum Związków Zawodowych, 
4) Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej,  
5) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, 
6) Związkowi Rzemiosła Polskiego, 
7) Business Centre Club. 

 
3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa  
i budżety jednostek samorządu terytorialnego 
 Wdrożenie projektu rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla sektora 
finansów publicznych, w tym dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego.  
   
4. Wpływ regulacji na rynek pracy 
Wdrożenie projektu rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.   
 
5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki  i przedsiębiorczość, w tym  
na funkcjonowanie przedsiębiorstw 
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na 
konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.  
 
6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację  
i rozwój regionalny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09/09-kt 



 
 

     Projekt 
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia                             

w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych 

Na podstawie art. 40 ust. 5 ustawy z dnia ... – Prawo pocztowe (Dz. U.  poz. ...) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 
1) wymagania, jakim powinny odpowiadać oddawcze skrzynki pocztowe;   
2) usytuowanie oddawczych skrzynek pocztowych; 
3)warunki dostępu dla operatorów pocztowych do oddawczych skrzynek 

pocztowych. 

§ 2. 1. Konstrukcja oddawczej skrzynki pocztowej, zwanej dalej „skrzynką”, oraz 
materiał, z którego jest wykonana, powinny zapewniać ochronę umieszczanych 
w niej przesyłek listowych. 

2. Minimalny poziom ochrony, o której mowa w ust. 1, w zakresie poufności, 
wodoszczelności, zabezpieczenia przeciwpożarowego, przed korozją oraz 
kradzieżą przesyłek listowych określa norma PN-EN 13724. 

3. Elementy konstrukcyjne skrzynki dostępne zarówno przy doręczaniu jak 
i wyjmowaniu przesyłek listowych nie powinny mieć ostrych krawędzi. 

4. Elementy skrzynki ulegające uszkodzeniu w trakcie użytkowania wykonuje się 
w sposób umożliwiający ich łatwą wymianę lub uzupełnienie. 

5. Skrzynka instalowana na zewnątrz budynku powinna posiadać zabezpieczenie, 
które zapewnia ochronę znajdujących się wewnątrz przesyłek listowych przed 
szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych. Przepis ust. 1 stosuje się 
odpowiednio. 

§ 3. 1. Wielkość skrzynki powinna umożliwiać umieszczenie w niej przesyłki listowej 
opakowanej w kopertę formatu C4 (229 mm x 324 mm) określonego w normie 
PN-ISO 269. 

2. Pojemność skrzynki powinna umożliwiać umieszczenie w niej przesyłek 
listowych o łącznej grubości co najmniej 60 mm. 

3. Wymiary otworu wrzutowego skrzynki powinny wynosić:  
1)   szerokość: 

a)  nie mniej niż 230 mm i nie więcej niż 280 mm – w przypadku skrzynek, 
w których przesyłki listowe umieszczane są krótszą krawędzią przesyłki, 

b)  nie mniej niż 325 mm i nie więcej niż 400 mm – w przypadku skrzynek, 
w których przesyłki listowe umieszczane są dłuższą krawędzią przesyłki; 

                                               
1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – łączność na podstawie § 1 ust. 2 
pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz.U. Nr 248, poz. 1479). 
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2)   wysokość – nie mniej niż 30 mm i nie więcej niż 45 mm. 
4. Konstrukcja otworu wrzutowego skrzynki powinna zabezpieczać przed 

wyjęciem przesyłki listowej. 

§ 4. 1. Skrzynki instalowane dla budynku wielorodzinnego powinny być oznaczone 
cyframi arabskimi odpowiadającymi numerom samodzielnych lokali 
mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, jeżeli posiadają osobny adres, 
zwanych dalej „lokalami”, a w przypadku własnych skrzynek operatora 
wyznaczonego numerami przyporządkowanymi do danego gospodarstwa 
domowego. 

2. W przypadku instalowania skrzynki dla budynku jednorodzinnego lub zestawu 
skrzynek dla budynku wielorodzinnego w miejscu utrudniającym ich 
jednoznaczne przyporządkowanie do budynku lub jego części, skrzynka ta lub 
zestaw powinny być oznaczone w sposób umożliwiający takie 
przyporządkowanie. 

3. Skrzynki, o których mowa w ust. 1, przeznaczone dla adresata będącego osobą 
niewidomą lub ociemniałą powinny być oznaczone w sposób umożliwiający 
temu adresatowi identyfikację numeru lokalu. 

§ 5. 1. Skrzynka powinna być zamykana niepowtarzalnym kluczem w celu 
zagwarantowania dostępu do zawartości skrzynki wyłącznie adresatowi. 

2. Klucz do skrzynki adresat otrzymuje od właściciela lub współwłaściciela 
nieruchomości albo jego upoważnionego przedstawiciela, z chwilą uzyskania 
uprawnień do korzystania z danego lokalu, a w przypadku własnych skrzynek 
operatora wyznaczonego od tego operatora. 

§ 6. 1. Skrzynki lub ich zestawy powinny być umieszczane w miejscu dostępnym dla 
adresatów i operatorów pocztowych. 

2. W budynku wielorodzinnym posiadającym kilka wejść przy każdym z nich 
może być zainstalowany zestaw lub zestawy skrzynek w liczbie odpowiadającej 
liczbie lokali znajdujących się w danej części budynku.  

3. Dodatkowo jedna skrzynka może być przeznaczona na zwroty przesyłek 
listowych. Skrzynka ta powinna być oznaczona napisem „ZWROTY”. 

4. Skrzynki lub ich zestawy powinny być instalowane w sposób trwały, nie niżej 
niż 700 mm mierząc od podłoża do dolnej krawędzi skrzynki i nie wyżej niż 
1600 mm mierząc od podłoża do górnej krawędzi ostatniej skrzynki. 

5. W budynku wielorodzinnym skrzynki znajdujące się najniżej w zestawie 
powinny być przydzielane osobom poruszającym się za pomocą wózka 
inwalidzkiego.  

§ 7. 1. Dla operatorów pocztowych miejscem dostępu do skrzynki jest otwór wrzutowy, 
o którym mowa w § 3 ust. 3. 

2. Dostęp do własnych oddawczych skrzynek operatora wyznaczonego dla 
uprawnionych do tego dostępu operatorów pocztowych może być zapewniony 
na warunkach określonych w umowach o dostępie do elementów infrastruktury 
pocztowej. 

§ 8. Skrzynki z otworem wrzutowym o wysokości niższej niż określona w § 3 ust. 3 
pkt 2 zainstalowane na podstawie przepisów dotychczasowych, mogą być 
użytkowane do momentu ich fizycznego zużycia i wymiany albo wymiany 
elementu konstrukcyjnego skrzynki z otworem wrzutowym. 
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§ 9. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. 
w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych (Dz. U. Nr 177, poz. 1731 oraz 
z 2004 r. Nr 83, poz. 770).  

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 
 

 
  
 
 

W POROZUMIENIU: 

MINISTER  
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA  
I GOSPODARKI MORSKIEJ 
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UZASADNIENIE 

Projektowane rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie 

oddawczych skrzynek pocztowych stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego 

w art. 40 ust. 5 ustawy z dnia … – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. …). Na podstawie tego 

przepisu minister właściwy do spraw łączności zobowiązany jest do wydania rozporządzenia 

określającego wymagania, jakim powinny odpowiadać oddawcze skrzynki pocztowe oraz ich 

usytuowanie, jak również warunki dostępu dla operatorów pocztowych. 

Wymagania w zakresie wymiarów, sposobu oznaczania oraz warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać oddawcze skrzynki pocztowe reguluje obecnie rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie oddawczych skrzynek 

pocztowych (Dz. U. Nr 177, poz. 1731, z późn. zm.) wydane na podstawie art. 37 ust. 5 

ustawy – Prawo pocztowe z dnia 12 czerwca 2003 r. w brzmieniu obowiązującym do dnia 

31 grudnia 2012 r. Projektowane rozporządzenie wykorzystuje obowiązujące rozwiązania. 

 

Projekt rozporządzenia określa minimalne standardy techniczne, jakie powinny 

spełniać oddawcze skrzynki pocztowe instalowane dla budynku jednorodzinnego oraz 

zestawy skrzynek instalowane dla budynku wielorodzinnego lub własne oddawcze skrzynki 

operatora wyznaczonego instalowane zgodnie z uprawnieniem wynikajacym z art. 40 ust. 3 

ustawy z dnia ... – Prawo pocztowe na terenach wiejskich lub obszarach o rozproszonej 

zabudowie, w zakresie: 

a) konstrukcji skrzynki oraz materiału, zapewniających ochronę umieszczanych w niej 

przesyłek (§ 2),  

b) wymiarów skrzynki i otworu wrzutowego (§ 3), 

c) oznaczeń (§ 4). 

W części dotyczącej wielkości skrzynki przywołano normę PN-ISO 269 Koperty 

korespondencyjne – oznaczenia i wymiary (§ 3), natomiast w części dotyczącej konstrukcji 

oraz materiału, z którego wykonana jest skrzynka przywołano normę PN-EN 13724 Usługi 

pocztowe – otwory prywatnych skrzynek pocztowych i skrytek – wymagania i metody badań 

(§ 2). Z uwagi na fakt, że normy stosowane są na zasadzie dobrowolności, rozporządzenie nie 

implementuje wprost zapisów normy, lecz zapewnia zgodność z jej zapisami. Przywoływana 

w projekcie rozporządzenia norma PN-ISO 269 jest opublikowana w języku polskim, 

a w przypadku normy PN-EN 13724 przwiduje się jej opublikowanie w języku polskim do 

czasu wydania roporzadzenia. 

4 
 



Najważniejsza zmiana w stosunku do obowiązujacych przepisów polega na zmianie 

wysokości otworu wrzutowego skrzynki oddawczej i wynika z występującej niezgodności 

z normą PN-EN 13724 – obecnie wysokość otworu wrzutowego określona jest jako: nie 

mniej niż 20 mm i nie więcej niż 40 mm – w projektowanym rozporządzeniu proponuje się 

następujące wymiary: nie mniej niż 30 mm nie więcej niż 45 mm.  

Proponowana regulacja nie spowoduje konieczności wymiany pocztowych  skrzynek 

oddawczch spełniajacych wymagania określone w obowiązującym dotychczas 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie oddawczych 

skrzynek pocztowych, a będzie dotyczyć skrzynek nowo instalowanych. Najnowszy projekt 

normy PN-EN 13724 zawiera odstępstwo typu A dla Polski związane z przepisami 

krajowymi w zakresie otworu wrzutowego, stojącymi w sprzeczności z normą w związku 

z czym w stosunku do użytkowanych już skrzynek z mniejszym otworem wrzutowym 

proponuje się okres przejściowy (§ 8) umożliwiający ich użytkowanie do czasu zużycia 

i wymiany, bądź wymiany elementu konstrukcyjngo skrzynki z otworem wrzutowym, co 

pozwoli na naturalny proces wymiany skrzynek lub ich dostosowanie do wymogów 

rozporządzenia.  

 

Projekt rozporządzenia reguluje również kwestie związane z: 

a) oznaczeniem oddawczych skrzynek pocztowych (§ 4) – tak jak dotychczas 

w przypadku budynków wielorodzinnych skrzynki oznaczane będą cyframi arabskimi 

odpowiadającymi numerom samodzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali o innym 

przeznaczeniu, jeżeli posiadają osobny adres. Jednocześnie w przypadku, gdy miejsce 

instalacji skrzynki (dla budynku jednorodzinnego) lub zestawu skrzynek (dla budynku 

wielorodzinnego) rodzi wątpliwości co do przynależności tychże skrzynek czy zestawów 

do budynku lub jego części, wymagane będzie umieszczenie dodatkowych oznaczeń, tak 

aby identyfikacja skrzynki lub zestawu nie sprawiała trudności. Skrzynki przeznaczone 

dla adresata będącego osobą niewidomą lub ociemniałą powinny być odpowiednio 

oznakowane, tak by umożliwić identyfikację numeru lokalu temu adresatowi. 

W przypadku własnych skrzynek operatora wyznaczonego stosuje się oznaczenie cyframi 

arabskimi określajacymi numery przyporządkowane do danego gospodarstwa domowego, 

b) usytuowaniem oddawczych skrzynek pocztowych (§ 6) – skrzynki powinny być 

umieszczane w sposób trwały, w miejscu dostępnym dla adresatów i operatorów 

pocztowych w zestawach odpowiadających liczbie lokali znajdujących się w danej części 

budynku, w przypadku budynku wielorodzinnego posiadajacego kilka wejść. Dodatkowo 
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jedna skrzynka może zostać przeznaczona na zwroty korespondencji, skrzynka ta 

powinna byc oznaczona napisem „ZWROTY”. Osobom poruszającym się na wózku 

inwalidzkim powinny być przydzielane skrzynki instalowane najniżej w zestawie. 

Usytuowanie własnych oddawczych skrzynek operatora wyznaczonego reguluje 

bezpośrednio art. 41 ust. 3 ustawy z dnia ... – Prawo pocztowe oraz § 6 ust. 1 niniejszego 

rozporzadzenia,  

c) dostępem dla operatorów pocztowych do oddawczych skrzynek pocztowych (§ 7)  

– miejscem dostępu do skrzynki oddawczej jest otwór wrzutowy. W przypadku własnych 

oddawczych skrzynek operatora wyznaczonego dostęp do skrzynek dla uprawnionych 

operatorów pocztowych może być zapewniony na warunkach okreslonych w umowach 

o dostępie do elementów infrastruktury pocztowej. 

 

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia. 

Projektowane rozporządzenie dotyczy materii, która nie jest regulowana przez prawo 

wspólnotowe, Europejski Komitet Normalizacji, a także inne międzynarodowe organizacje 

normalizacyjne, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem. 

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). 

Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 

lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), zostanie 

udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 

z dniem wysłania projektu do uzgodnień międzyresortowych. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie 
Rozporządzenie dotyczy zarówno podmiotów korzystających z usług pocztowych, jak 

i operatorów świadczących te usługi. 

2. Konsultacje społeczne 
W ramach konsultacji społecznych projekt zostanie przesłany do: 

– reprezentatywnych organizacji związkowych,  

– organizacji pracodawców (Konfederacja Pracodawców Polskich, Polska Konfederacja 
Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Związek Rzemiosła Polskiego, Bussines Centre 
Club, Związek Pracodawców Mediów Publicznych), 

– reprezentatywnych zakładowych organizacji związkowych działających w Poczta 
Polska S.A., tj. Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej i Organizacji 
Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej, 

– organizacji konsumenckich (Krajowa Rada Rzeczników Konsumentów, 
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Federacja Konsumentów), 

– Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, 

– Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, 

– organizacji zrzeszających operatorów pocztowych, tj. Forum Przewoźników 
Ekspresowych, Stowarzyszanie Marketingu Bezpośredniego, 

– wybranych operatorów pocztowych (Poczta Polska S.A., Siódemka, DHL, DPD 
(Masterlink), TNT Express Worldwide, UPS, GLS, Opek, Inpost), 

– Polskiego Związku Niewidomych. 
 
 
3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa 

i  budżety jednostek samorządu terytorialnego 

Rozporządzenie nie będzie rodziło skutków finansowych dla budżetu państwa 

i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 
. 
4. Wpływ regulacji na rynek pracy 
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

 
5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjoowanie przedsiębiorstw 
Projektowana regulacja zapewnia wszystkim uczestnikom rynku usług pocztowych 

możliwość działania na tych samych zasadach poprzez dokonywanie doręczeń za 

pośrednictwem oddawczych skrzynek pocztowych spełniających warunek dostępności. 
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6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10/09-kt 
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      Projekt  
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 

w sprawie wzoru formularza służącego do przedkładania sprawozdania z działalności 
pocztowej 

 

Na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia … – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. …) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa wzór formularza służącego do przedkładania Prezesowi Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej sprawozdania z działalności pocztowej, zwanego dalej 
„formularzem”, wraz z objaśnieniami, co do sposobu jego wypełnienia. 

§ 2. 1. Ustala się wzór formularza składającego się z następujących części: 
1) „Formularz 00 – Informacja o operatorze pocztowym, zasobach i reklamacjach”; 
2) „Formularz 01 – Usługi powszechne”; 
3) „Formularz 02 – Usługi wchodzące w zakres usług powszechnych”; 
4) „Formularz 03 – Przesyłki kurierskie”; 
5) „Formularz 04 – Inne usługi pocztowe”; 
6) „Formularz 05 – Dostęp do elementów infrastruktury pocztowej”. 
2. Wzór formularza, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia. 
 
§ 3. 1. Część formularza, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, wypełnia każdy operator 

pocztowy. 
2. Część formularza, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, wypełnia operator wyznaczony 

i przedkłada jako załącznik do części formularza, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1. 
3. Części formularza, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 – 6, operator pocztowy wypełnia 

stosownie do wykonywanej działalności pocztowej i przedkłada jako załącznik do części 
formularza, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI  
 
 
 

                                                 
1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – łączność na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479). 



 
 

UZASADNIENIE 
 

Niniejsze rozporządzenie zostanie wydane z celu wypełnienia delegacji ustawowej art. 43 ust. 7 
ustawy z dnia …  – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. …) upoważniającej ministra właściwego do 
spraw łączności do określenia w drodze rozporządzenia, wzoru formularza służącego do 
przedkładania Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w terminie do dnia 31 marca, 
sprawozdań z działalności pocztowej przez operatorów pocztowych oraz podmioty, o których 
mowa w art. 43 ust. 5 ustawy. 

Dotychczas kwestia ta nie była uregulowana, tzn. istniał obowiązek sprawozdawczy (art. 44 
ustawy uchylanej), jednak forma jego realizacji nie była określona przepisami prawa. 
Uregulowanie tej kwestii z jednej strony ułatwi realizowanie obowiązku sprawozdawczego 
podmiotom do tego zobligowanym i poprawi jakość przedkładanych sprawozdań, a z drugiej, 
poprzez ujednolicenie formy tych sprawozdań, będzie jednocześnie ułatwieniem dla Prezesa 
UKE, który na podstawie zgromadzonych informacji ma obowiązek sporządzać coroczny raport 
o stanie rynku pocztowego. Poprawa jakości sprawozdań przedkładanych Prezesowi UKE 
przełoży się więc również na stan wiedzy o polskim rynku pocztowym. 

Forma realizacji obowiązku sprawozdawczego powinna być ujednolicona także z uwagi na nową 
regulację w zakresie finansowania obowiązku świadczenia usług powszechnych. Dane dotyczące 
sprzedaży usług wchodzących w zakres usług powszechnych są niezbędne dla celów ustalenia 
czy dany operator pocztowy podlega ustawowemu obowiązkowi udziału w finansowaniu kosztu 
netto (art. 108 ust. 2 ustawy). Konieczna jest również informacja o przynależności danego 
operatora pocztowego do grupy kapitałowej (art. 108 ust. 4 ustawy). 

Wprowadzany rozporządzeniem (§ 2) wzór formularza składa się z 6 części. Podział opiera się na  
odpowiednio pogrupowanych informacjach określonych w art. 43 ust. 2 ustawy: 

1) „Formularz 00 – Informacja o operatorze pocztowym, zasobach i reklamacjach”, gdzie 
podawane będą informacje dotyczące średniorocznego zatrudnieniu, liczby placówek 
pocztowych operatora, w tym jednostek organizacyjnych agentów pocztowych, liczby 
nadawczych skrzynek pocztowych oraz automatów do pocztowej obsługi klientów, liczby  
i rodzajów złożonych reklamacji w podziale na usługi powszechne i nienależące do usług 
powszechnych, sposobu ich rozpatrzenia oraz liczby i wysokości wypłaconych odszkodowań, 
rzeczywistego obszaru wykonywanej działalności pocztowej, okresu wykonywania 
działalności pocztowej, formy prawnej przedsiębiorcy i danych teleadresowych oraz 
przynależności do grupy kapitałowej (art. 43 ust. 2 pkt 2 – 5 oraz 7 – 10 ustawy), 

2) „Formularz 01 – Usługi powszechne”, gdzie podawane będą informacje dotyczące sprzedaży 
usług powszechnych w ujęciu ilościowym i wartościowym (art. 43 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy), 

3) „Formularz 02 – Usługi wchodzące w zakres usług powszechnych”, gdzie podawane będą 
informacje dotyczące sprzedaży usług wchodzących w zakres usług powszechnych w ujęciu 
ilościowym i wartościowym (art. 43 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy), 

4) „Formularz 03 – Przesyłki kurierskie”, gdzie podawane będą informacje dotyczące sprzedaży 
przesyłek kurierskich w ujęciu ilościowym i wartościowym (art. 43 ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy), 

5) „Formularz 04 – Inne usługi pocztowe”, gdzie podawane będą informacje dotyczące 
sprzedaży innych usług pocztowych w ujęciu ilościowym i wartościowym (art. 43 ust. 2 pkt 1 
lit. d ustawy), 

2 
 



 
 

6) „Formularz 05 – Dostęp do elementów infrastruktury pocztowej”, gdzie podawane będą 
informacje dotyczące dostępu do elementów infrastruktury pocztowej (art. 43 ust. 2 pkt 6 
ustawy).  

Podział formularza na części ma ułatwić jego wypełnianie (§ 3). Część formularza oznaczona 
symbolem „00”, zawierająca ogólne informacje dotyczące działalności każdego z operatorów 
pocztowych, będzie obligatoryjnym elementem sprawozdania. Pozostałe części dotyczące 
poszczególnych rodzajów działalności pocztowej będą obowiązywały stosownie do działalności 
wykonywanej przez danego operatora w danym roku. 

Każdą z części formularza opatrzono objaśnieniami co do sposobu wypełnienia. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie 
Podmiotami, do których adresowane jest rozporządzenie, są operatorzy pocztowi oraz podmioty, 
o których mowa w art. 43 ust. 5 ustawy, którzy będą przedkładać sprawozdania z działalności 
pocztowej na formularzu oraz Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wzór formularza 
sprawozdawczego, stanowiący załącznik do rozporządzenia, został zaprojektowany w taki 
sposób, aby zapewnić Prezesowi UKE informacje, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy, 
a jednocześnie, aby zarówno sam wzór formularza, jak i objaśnienia, były czytelne i kompletne. 

2. Konsultacje społeczne 
W ramach konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony na 
internetowych stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 
oraz zostanie przesłany do następujących podmiotów: 
1) Konfederacji Pracodawców Polskich, 
2) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, 
3) Business Center Club, 
4) Forum Przewoźników Ekspresowych, 
5) Poczty Polskiej S.A., 
6) InPost Sp. z o.o., 
7) Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych. 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety 
jednostek samorządu  terytorialnego 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na budżet państwa oraz budżety 
jednostek samorządu terytorialnego.  

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.  

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Wejście w życie rozporządzenia będzie miało pozytywny wpływ na konkurencyjność gospodarki 
i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Wprowadzenie wzoru formularza 
ułatwi i przyspieszy przedsiębiorcom proces ich wypełniania.  

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31/09/KC 
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Firma 1

2

spółka akcyjna 3

spółka z o.o. 4

spółka jawna 5

spółka komandytowa 6

działalność gosp. os. fiz. 7

inna 8 jaka? 9

miejscowość 10

kod pocztowy 11

ulica 12

  nr posesji 13

  nr lokalu 14

województwo 15

powiat 16  

gmina 17

miejscowość 18

kod pocztowy 19

ulica 20

  nr posesji 21

  nr lokalu 22

Osoba lub osoby reprezentujące operatora pocztowego

23

nr telefonu/ów 24 25

Osoba upoważniona do kontaktów z Urzędem Komunikacji Elektronicznej

imię i nazwisko 26

nr telefonu 27 28

e-mail 29

00.02
dzień m-c rok

30

31

00.03

32

33

34

35

województwo 36

powiat 37

miasto 38

inny 39 jaki? 40

00.04

41

00.05

00.01.7

00.01.7.1

00.01.7.2

00.01.7.3

00.02.1

00.01.6.1

00.02.2

  nr faksu

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

00.01.6.2

Kraj

Lokalny

Liczba etatów

Zagranica

00.03.4.4

00.03.4.1

00.03.4.2

00.04.1

Forma prawna

Numer w rejestrze operatorów pocztowych

imię i nazwisko/ imiona i nazwiska

00.01.3.5

00.01.3.6

00.01.4

00.01.4.1

00.01.4.2

00.01.5.3.3

00.01.6

00.01.4.3.1

00.01.4.3.2

00.01.4.3.3

00.01.5.1

00.01.5.2

00.01.5.3.1

00.01.5.3.2

00.01.3.1

00.01.3.2

00.01.3.3

00.01.3.4

  nr faksu/faksów

Siedziba i adres

Adres do korespondencji

Okres wykonywania działalności pocztowej

Obszar wykonywania działalności pocztowej

Kraj i zagranica

00.01.4.4

00.01.4.5

Załącznik                                                     
do rozporządzenia                                      
Ministra Administracji i Cyfryzacji            
z dnia ..., (poz. ...) 

Do przekazywanego Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej formularza F00 w formie papierowej dołącza się odpowiednie formularze (F01, F02...), załączniki na 
elektronicznym nośniku informatycznym w postaci arkuszy kalkukacyjnych, uniemożliwiających wprowadzenie zmian

Formularz 00
sprawozdanie z działalności pocztowej - informacja o operatorze pocztowym, zasobach i reklamacjach

Rok sprawozdawczy: .................................

00.01

00.01.1

00.01.2

00.01.3

00.01.4.6

00.01.5

Dane teleadresowe

00.03.1

00.03.2

00.03.4.3

Średnioroczne zatrudnienie

Placówki operatora pocztowego

00.03.3

00.03.4

Strona 1



42 59 76 93 110 127

43 60 77 94 111 128

44 61 78 95 112 129

45 62 79 96 113 130

46 63 80 97 114 131

47 64 81 98 115 132

48 65 82 99 116 133

49 66 83 100 117 134

50 67 84 101 118 135

51 68 85 102 119 136

52 69 86 103 120 137

53 70 87 104 121 138

54 71 88 105 122 139

55 72 89 106 123 140

56 73 90 107 124 141

57 74 91 108 125 142

58 75 92 109 126 143

00.06

Liczba

144

145

00.07

Sposób rozpatrzenia

Liczba ogółem 146 153 160 167

w tym rodzaje:

zaginięcie 147 154 161 168

ubytek zawartości 148 155 162 169

uszkodzenie 149 156 163 170

niedoręczanie 150 157 164 171

opóźnienie 151 158 165 172

inne 152 159 166 173

Wypłacone odszkodowania

174

175 zł

Sposób rozpatrzenia

Liczba ogółem 176 183 190 197

w tym rodzaje:

zaginięcie 177 184 191 198

ubytek zawartości 178 185 192 199

uszkodzenie 179 186 193 200

niedoręczanie 180 187 194 201

opóźnienie 181 188 195 202

inne 182 189 196 203

Wypłacone odszkodowania

204

205 zł

00.08

00.06.2 automatów do pocztowej obsługi klientów

miasto

własne

razemwieś

agentów pocztowych

kujawsko-pomorskim

lubelskim

00.05.1.4 lubuskim

00.05.1.12 śląskim

00.05.1.8 opolskim

00.07.1.1.4

00.07.1

00.06.1

Nadawcze skrzynki pocztowe oraz automaty do pocztowej obsługi klientów

00.05.1.7 mazowieckim

00.05.1.2

00.05.1.3

00.05.1.6

00.05.1.9

miasto wieś razem

dolnośląskim

00.05.1 Liczba ogółem

w tym w:

00.05.1.1

00.05.1.11 pomorskim

00.05.1.5 łódzkim

małopolskim

podkarpackim

00.05.1.10 podlaskim

00.07.2.2.1

00.07.2.2.2

00.05.1.16 zachodniopomorskim

00.05.1.14 warmińsko-mazurskim

00.05.1.15 wielkopolskim

00.05.1.13 świętokrzyskim

00.07.1.1.3

Złożone reklamacje, sposób ich rozptrzenia oraz wypłacone odszkodowania

nadawczych skrzynek pocztowych

ogółem

00.07.1.1

00.07.1.1.1

00.07.1.1.2

00.07.1.2

00.07.1.2.1

Uwagi

ogółem

00.07.2.1.7

Liczba

Wysokość

00.07.2.2

w toku

Reklamacje usług powszechnych

Reklamacje pozostałych usług pocztowych

Liczba

Wysokość

uwzględnione odrzucone w toku

00.07.2.1.3

00.07.2.1.4

00.07.2.1.2

00.07.2.1.1

00.07.2.1.5

00.07.2.1.6

uwzględnione odrzucone

00.07.1.1.5

00.07.1.1.6

00.07.2.1

00.07.1.2.2

00.07.2

00.07.1.1.7
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00.07

00.08

00.04

00.05

Wskaźnik Opis

Firma

00.01.2

00.06

00.01.5

00.01.3

00.01.6

00.01.7

00.02

00.03

00.01.4

Nr

Siedziba i adres zgodne z wpisem do właściwego rejestru przedsiębiorców.

Własne placówki operatora pocztowego

Uwagi

Osoba  upoważniona do kontaktów z 
Urzędem Komunikacji Elektronicznej

Osoba lub osoby reprezentujące operatora 
pocztowego

Adres do korespondencji

Dane osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru 
Sądowego lub pełnomocnictwa. Jeżeli osób uprawnionych do reprezentacji jest więcej niż jedna, proszę 
podać dane wszystkich osób rozdzielając je znakiem "/".

Jeżeli jest inny niż adres podany w pkt 00.01.4. W przypadku posiadania skrytki pocztowej proszę w polu 
"miejscowość" dodać skrót "SP" oraz podać numer skrytki.

Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Urzędem Komunikacji Elektronicznej.

Siedziba i adres

Formularze wypełnia się rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym 
i formalno-rachunkowym, w sposób czytelny. W formularzach, o ile nie zaznaczono inaczej, podaje się dane według stanu na 

dzień 31 grudnia roku objętego sprawozdaniem.         

Nazwa zgodna z wpisem do właściwego rejestru przedsiębiorców.

Proszę wstawić "1" w jednej wybranej poz. 3-8. W przypadku wyboru poz. 8, proszę wpisać formę w poz. 9 
(także jeśli działalność prowadzona jest w foirmie spółki cywilnej).

Forma prawna

Liczba załączników

Placówki operatora pocztowego

Liczba załączników

Złożone reklamacje, sposób ich rozptrzenia 
oraz wypłacone odszkodowania

Nadawcze skrzynki pocztowe oraz automaty 
do pocztowej obsługi klientów

Prowszę uwzględnić własne nadawcze skrzynki pocztowe oraz automaty do pocztowej obsługi klientów.

Data i podpis albo podpisy w przypadku 
reprezentacji wielosobowej

Obszar wykonywania działalności pocztowej

Data i podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania operatora pocztowego na podstawie wpisu 
do Krajowego Rejestru Sądowego lub pełnomocnictwa.

Inne informacje dotyczące działalności pocztowej w okresie spraowzdawczym.

Jeśli jest inny niż 1.01-31.12.

Proszę wstawić "1" w jednej wybranej poz. 32-35. W przypadku wyboru poz. 35, proszę dodatkowo wstawić 
"1" w jednej wybranej poz. 36-39. W przypadku wyboru poz. 39, proszę wpisać obszar w poz. 40

Określone w przeliczeniu na pełne etaty.

Jednostki organizacyjne operatora pocztowego lub agenta pocztowego, w których nadawca może zawrzeć 
umowę o świadczenie usług pocztowych lub które doręczają adresatom przesyłki pocztowe lub kwoty 
pieniężne określone w przekazach pocztowych, albo inne wyodrębnione i oznaczone przez operatora 
pocztowego miejsca, w których można zawrzeć umowę o świadczenie usług pocztowych lub odebrać 
przesyłkę pocztową lub kwotę pieniężną określoną w przekazie pocztowym.

Jednostki organizacyjne operatora pocztowego lub inne wyodrębnione i oznaczone przez operatora 
pocztowego miejsca, w których można zawrzeć umowę o świadczenie usług pocztowych lub odebrać 
przesyłkę pocztową lub kwotę pieniężną określoną w przekazie pocztowym.

Proszę podać liczbę dokumentów załączonych do Formularza 00.

Objaśnienia sposobu wypełniania

Data i podpis albo podpisy w przypadku reprezentacji wielosobowej

Średnioroczne zatrudnienie

Okres wykonywania działalności pocztowej

Numer w rejestrze operatorów pocztowych Numer w rejestrze operatorów pocztowych zgodny z uzyskanym wpisem.

00.01.1
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OGÓŁEM

w tym:

przesyłki listowe nierejestrowane

przesyłki listowe polecone

przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością

przesyłki dla ociemniałych

paczki pocztowe

paczki pocztowe z zadeklarowaną wartością

Przesyłki wychodzące

OGÓŁEM

w tym:

przesyłki listowe nierejestrowane

przesyłki listowe polecone

przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością

przesyłki dla ociemniałych

paczki pocztowe

paczki pocztowe z zadeklarowaną wartością

Przesyłki przychodzące

OGÓŁEM

w tym:

przesyłki listowe nierejestrowane

przesyłki listowe polecone

przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością

przesyłki dla ociemniałych

paczki pocztowe

paczki pocztowe z zadeklarowaną wartością

01.03

Paczki pocztowe01.01.1.5

01.01.1.1

01.01.1.2

01.02.2

01.02.2.1

01.02.2.2

01.02.2.3

01.01.1.3

Objaśnienia sposobu wypełniania

Nr Wskaźnik

01.02.2.6

Uwagi

Przesyłki listowe (przesyłki z korespondencją lub druki, z wyłączeniem przesyłek reklamowych, o wadze do 2 
000 g i wymiarach określonych w art. 3 pkt 21 ustawy) niebędące przesyłkami rejestrowanymi, realizowane w 
ramach usługi powszechnej.

Opis

Przesyłki listowe polecone

Przesyłki listowe rejestrowane, za których utratę, ubytek zawartości lub uszkodzenie operator pocztowy 
ponosi odpowiedzialność do wysokości wartości przesyłki podanej przez nadawcę, realizowane w ramach 
usługi powszechnej.

01.02.1.3

01.02.1.4

01.02.1.5

01.02.1.6

01.02

01.02.1

01.02.1.1

01.02.1.2

01.01

01.01.1

01.01.1.2

01.01.1.3

01.01.1.4

Formularze wypełnia się rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, w sposób czytelny. W 
formularzach, o ile nie zaznaczono inaczej, podaje się dane według stanu na dzień 31 grudnia roku objętego sprawozdaniem 

lub na ostatni dzień prowadzenia działalności.         

Przesyłki rejestrowane (przyjęte za pokwitowaniem przyjęcia i doręczane za pokwitowaniem odbioru) będące 
przesyłkami listowymi, przemieszczane i doręczane w sposób zabezpieczający je przed utratą, ubytkiem 
zawartości lub uszkodzeniem, realizowane w ramach usługi powszechnej.

Przesyłki rejestrowane, niebędące przesyłkami listowymi, o masie do 10 000 g i wymiarach określonych w 
art. 44 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy, realizowane w ramach usługi powszechnej.

Przesyłki dla ociemniałych

Przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością

Przesyłki pocztowe z korespondencją lub druki, o masie do 7 000 g, w których informacja jest utrwalona 
pismem wypukłym lub na innym nośniku dostępnym do odczytu przez niewidomych lub ociemniałych, nadaną
w sposób umożliwiający sprawdzenie zawartości, realizowane w ramach usługi powszechnej.

Przesyłki listowe nierejestrowane

01.01.1.4

01.02.2.5

Rok sprawozdawczy: .................................

Obrót krajowy

01.01.1.1

01.02.2.4

01.01.1.5

01.01.1.6

Obrót zagraniczny

przychody (PLN)

liczba (szt.) przychody (PLN)

liczba (szt.) przychody (PLN)

Do przekazywanego Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej formularza F00 w formie papierowej dołącza się odpowiednie formularze (F01, F02...), załączniki na 
elektronicznym nośniku informatycznym w postaci arkuszy kalkukacyjnych, uniemożliwiających wprowadzenie zmian.

Formularz 01
sprawozdanie z działalności pocztowej - usługi powszechne

liczba (szt.)
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01.01.1.6

01.02.2.6 Paczki pocztowe, za których utratę, ubytek zawartości lub uszkodzenie operator pocztowy ponosi 
odpowiedzialność do wysokości wartości przesyłki podanej przez nadawcę, realizowane w ramach usługi 
powszechnej.

Paczki pocztowe z zadeklarowaną wartością

Paczki pocztowe, za których utratę, ubytek zawartości lub uszkodzenie operator pocztowy ponosi 
odpowiedzialność do wysokości wartości przesyłki podanej przez nadawcę, realizowane w ramach usługi 
powszechnej.

Paczki pocztowe z zadeklarowaną wartością

01.02.2.5 Paczki pocztowe Przesyłki rejestrowane, niebędące przesyłkami listowymi, o masie do 20 000 g i wymiarach określonych w 
art. 44 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy, realizowane w ramach usługi powszechnej.
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OGÓŁEM

w tym:

przyjmowanie

przemieszczanie

sortowanie

doręczanie

OGÓŁEM

w tym:

przesyłki listowe

przesyłki dla ociemniałych

paczki pocztowe

Przesyłki wychodzące - przyjęte od nadawców

OGÓŁEM

w tym:

przesyłki listowe

przesyłki dla ociemniałych

paczki pocztowe

Przesyłki przychodzące - przyjęte na granicy

OGÓŁEM

w tym:

przesyłki listowe

przesyłki dla ociemniałych

paczki pocztowe

02.04

Przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością, czyli przesyłki listowe rejestrowane, za których utratę, ubytek 
zawartości lub uszkodzenie operator pocztowy ponosi odpowiedzialność do wysokości wartości przesyłki 
podanej przez nadawcę.

02.01.1.2

02.03.2.3

02.03.1.3

02.03.2

02.03.2.1

02.03.2.2

liczba (szt.) przychody (PLN)

Przesyłki listowe

Przesyłki dla ociemniałych

Paczki pocztowe

Przesyłki pocztowe z korespondencją lub druki, o masie do 7 000 g, w których informacja jest utrwalona 
pismem wypukłym lub na innym nośniku dostępnym do odczytu przez niewidomych lub ociemniałych, nadaną
w sposób umożliwiający sprawdzenie zawartości.

Obrót zagraniczny

liczba (szt.) przychody (PLN)

02.02.1

02.02.1.1

Formularze wypełnia się rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, w sposób czytelny. W 
formularzach, o ile nie zaznaczono inaczej, podaje się dane według stanu na dzień 31 grudnia roku objętego sprawozdaniem 

lub na ostatni dzień prowadzenia działalności.         

Przesyłki z korespondencją lub druki, z wyłączeniem przesyłek reklamowych, o wadze do 2 000 g i 
wymiarach określonych w art. 3 pkt 21 ustawy. W tym:

Przesyłki polecone czyli przesyłki rejestrowane będące przesyłkami listowymi, przemieszczane i doręczane w 
sposób zabezpieczający je przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem. Przy czym przesyłki 
rejestrowane to przyjęte za pokwitowaniem przyjęcia i doręczane za pokwitowaniem odbioru.

02.03

02.01.1.1

02.03.1

Przesyłki rejestrowane, niebędące przesyłkami listowymi, o masie do 10 000 g i wymiarach określonych w 
art. 44 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy. W tym:

Objaśnienia sposobu wypełniania

02.01.1.3

Nr Wskaźnik Opis

02.01.1.1

Uwagi

02.01.1.4

liczba (szt.) przychody (PLN)

02.01.1.3

02.01.1.2

02.03.1.2

Obrót krajowy i zagraniczny

przychody (PLN)

02.01.1

Do przekazywanego Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej formularza F00 w formie papierowej dołącza się odpowiednie formularze (F01, F02...), załączniki na 
elektronicznym nośniku informatycznym w postaci arkuszy kalkukacyjnych, uniemożliwiających wprowadzenie zmian.

Rok sprawozdawczy: .................................

Formularz 02
sprawozdanie z działalności pocztowej - usługi wchodzące w zakres usług powszechnych

02.02.1.2

02.02.1.3

02.03.1.1

02.02 Obrót krajowy - przesyłki przyjęte od nadawców

02.01

liczba (szt.)
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02.02.2.3 Paczki pocztowe Przesyłki rejestrowane, niebędące przesyłkami listowymi, o masie do 20 000 g i wymiarach określonych w 
art. 44 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy. W tym:

Paczki pocztowe z zadeklarowaną wartością, czyli paczki pocztowe, za których utratę, ubytek zawartości lub 
uszkodzenie operator pocztowy ponosi odpowiedzialność do wysokości wartości przesyłki podanej przez 
nadawcę.

Paczki pocztowe z zadeklarowaną wartością, czyli paczki pocztowe, za których utratę, ubytek zawartości lub 
uszkodzenie operator pocztowy ponosi odpowiedzialność do wysokości wartości przesyłki podanej przez 
nadawcę.
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OGÓŁEM

w tym:

przyjmowanie

przemieszczanie

sortowanie

doręczanie

OGÓŁEM

w tym:

obrót krajowy - przesyłki przyjęte od nadawców

przesyłki wychodzące - przyjęte od nadawców

przesyłki przychodzące - przyjęte na granicy

03.03

liczba (szt.) przychody (PLN)

Do przekazywanego Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej formularza F00 w formie papierowej dołącza się odpowiednie formularze (F01, F02...), załączniki na 
elektronicznym nośniku informatycznym w postaci arkuszy kalkukacyjnych, uniemożliwiających wprowadzenie zmian.

Formularz 03
sprawozdanie z działalności pocztowej - przesyłki kurierskie

Rok sprawozdawczy: .................................

Obrót krajowy i zagraniczny

03.02 Obrót krajowy i zagraniczny

03.01

03.02.1

liczba (szt.) przychody (PLN)

03.01.1.4

03.01.1

03.01.1.1

Uwagi

03.02.1.2

03.02.1.3

03.02.1.1

Objaśnienia sposobu wypełniania

Nr Wskaźnik Opis

Formularze wypełnia się rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, w sposób czytelny. W 
formularzach, o ile nie zaznaczono inaczej, podaje się dane według stanu na dzień 31 grudnia roku objętego sprawozdaniem 

lub na ostatni dzień prowadzenia działalności.         

Przesyłki listowe rejestrowane lub paczki pocztowe, przyjmowane, sortowane, przemieszczane i doręczane w
sposób, przy którym spełnione są jednocześnie następujące warunki: a) bezpośredni odbiór przesyłki 
pocztowej od nadawcy, b) śledzenie przesyłki pocztowej od momentu nadania do doręczenia, c) doręczenie 
przesyłki pocztowej w gwarantowanym terminie, d) doręczenie przesyłki pocztowej bezpośrednio do rąk 
adresata lub osoby uprawnionej do odbioru, e) uzyskanie pokwitowania odbioru przesyłki pocztowej.

Przesyłki kurierskie

03.01.1.2

03.01.1.3
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OGÓŁEM

w tym:

przyjmowanie

przemieszczanie

sortowanie

doręczanie

Przesyłki przyjęte od nadawców

OGÓŁEM

w tym:

przesyłki z korespondencją i druki

paczki pocztowe, w tym z zadeklarowaną wartością

przekazy pocztowe

potwierdzenia odbioru przesyłki rejestrowanej

przesyłki reklamowe

druki bezadresowe

04.02.2 przyjęcie zgłoszenia o zmianie adresu

Przesyłki wychodzące - przyjęte od nadawców

OGÓŁEM

w tym:

przesyłki z korespondencją i druki

paczki pocztowe, w tym z zadeklarowaną wartością

przekazy pocztowe

potwierdzenia odbioru przesyłki rejestrowanej

przesyłki reklamowe

druki bezadresowe

Przesyłki przychodzące - przyjęte na granicy

OGÓŁEM

w tym:

przesyłki z korespondencją i druki

paczki pocztowe, w tym z zadeklarowaną wartością

przekazy pocztowe

potwierdzenia odbioru przesyłki rejestrowanej

przesyłki reklamowe

druki bezadresowe

04.04

liczba (szt.) przychody (PLN)

przychody (PLN)

04.03.2

04.02.1.3

04.03.1.3

04.03.1.4

04.03.1.2

Obrót zagraniczny

04.03.1.5

liczba (szt.)

04.02.1.4

04.02.1.5

04.02.1.6

04.03.1.1

04.03

04.03.1

04.03.1.6

przychody (PLN)

Do przekazywanego Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej formularza F00 w formie papierowej dołącza się odpowiednie formularze (F01, F02...), załączniki na 
elektronicznym nośniku informatycznym w postaci arkuszy kalkukacyjnych, uniemożliwiających wprowadzenie zmian.

Rok sprawozdawczy: .................................

Formularz 04
sprawozdanie z działalności pocztowej - inne usługi pocztowe

Obrót krajowy i zagraniczny

04.02 Obrót krajowy

04.01

liczba (szt.) przychody (PLN)

04.01.1

Formularze wypełnia się rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, w sposób czytelny. W 
formularzach, o ile nie zaznaczono inaczej, podaje się dane według stanu na dzień 31 grudnia roku objętego sprawozdaniem 

lub na ostatni dzień prowadzenia działalności.         

04.03.2.1

04.03.2.2

Nr

04.03.2.6

04.03.2.3

04.03.2.4

04.03.2.5

Opis

04.02.1

04.02.1.1

04.02.1.2

Uwagi

Wskaźnik

04.02.1.1 Przesyłki z korespondencją

04.01.1.1

04.01.1.4

liczba (szt.)

04.01.1.2

04.01.1.3

Objaśnienia sposobu wypełniania

Przesyłki pocztowe o masie pow. 2000 g niebędące drukami, zawierające informacje utrwalone na dowolnym 
nośniku fizycznym, w tym utrwaloną pismem wypukłym.
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Polecenia doręczenia adresatowi określonej kwoty pieniężnej przez operatora wyznaczonego.

Przesyłki rejestrowane, niebędące przesyłkami listowymi, o masie do 10 000 g i wymiarach większych niż 
określone w art. 44 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy, a mniejszych niż określone w art. 3 pkt 15 ustawy, oraz przesyłki 
rejestrowane, niebędące przesyłkami listowymi, o masie pow. 10 000 g do 20 000 g i wymiarach określonych 
w art. 3 pkt 15 ustawy. W tym paczki pocztowe, za których utratę, ubytek zawartości lub uszkodzenie 
operator pocztowy ponosi odpowiedzialność do wysokości wartości przesyłki podanej przez nadawcę.

Druki

04.02.1.2

Potwierdzenia odbioru przesyłki 
rejestrowanej

Przekazy pocztowe

Paczki pocztowe, w tym zadeklarowaną 
wartością

04.02.1.6 Druki bezadresowe Nieopatrzone adresem informacje pisemne lub graficzne, zwielokrotnione za pomocą technik drukarskich lub 
podobnych, utrwalone na papierze albo innym materiale używanym w drukarstwie, w tym książki, katalogi, 
dzienniki lub czasopisma.

Przesyłki reklamowe

Przesyłki rejestrowane, niebędące przesyłkami listowymi, o masie do 20 000 g i wymiarach większych niż 
określone w art. 44 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy, a mniejszych niż określone w art. 3 pkt 15 ustawy. W tym paczki 
pocztowe, za których utratę, ubytek zawartości lub uszkodzenie operator pocztowy ponosi odpowiedzialność 
do wysokości wartości przesyłki podanej przez nadawcę.

04.02.1.5 Przesyłki pocztowe nierejestrowane o wadze i wymiarach określonych dla przesyłek listowych, niebędące 
przesyłkami z korespondencją, zawierające wyłącznie materiał reklamowy, marketingowy lub promocyjny, 
wysyłane jednorazowo do co najmniej 50 adresatów, z identyczną zawartością i identyczną treścią, różniące 
się jedynie danymi identyfikacyjnymi adresata niezmieniającymi treści przekazywanej informacji, a w 
szczególności nazwiskiem, adresem lub innymi danymi zmiennymi.

04.03.2.2

? Wątpliwe, że to będzie się dało wyodrębnić. 

Paczki pocztowe, w tym zadeklarowaną 
wartością

04.02.1.3

04.02.1.4

Przesyłki pocztowe o masie pow. 2000 g zawierające informacje pisemne lub graficzne, zwielokrotnione za 
pomocą technik drukarskich lub podobnych, utrwalone na papierze albo innym materiale używanym w 
drukarstwie, w tym książki, katalogi, dzienniki lub czasopisma.
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OGÓŁEM

w tym dotyczące dostępu do:

systemu kodów pocztowych

skrytek pocztowych

oddawczych skrzynek pocztowych

OGÓŁEM

w tym dotyczące dostępu do:

nadawczych skrzynek pocztowych

węzłów ekspedycyjno-rozdzielczych

służby doręczeń

05.03

Objaśnienia sposobu wypełniania

Wskaźnik OpisNr

Formularze wypełnia się rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, w sposób czytelny. W 
formularzach, o ile nie zaznaczono inaczej, podaje się dane według stanu na dzień 31 grudnia roku objętego sprawozdaniem 

lub na ostatni dzień prowadzenia działalności.         

05.02.1

05.01.1.4

05.02.1.1

bazy informacji o zmianie adresu w celu przekierowania
przesyłek pocztowych

Uwagi

05.02.1.2

05.02.1.3

05.02.1.4

05.01.1.3

liczba umów wartość umów (PLN)

innych systemów organizacji i zasobów operatora 
wyznaczonego

Do przekazywanego Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej formularza F00 w formie papierowej dołącza się odpowiednie formularze (F01, F02...), załączniki na 
elektronicznym nośniku informatycznym w postaci arkuszy kalkukacyjnych, uniemożliwiających wprowadzenie zmian.

Formularz 05
sprawozdanie z działalności pocztowej - dostęp do infrastruktury pocztowej i sieci pocztowej

Rok sprawozdawczy: .................................

05.02 Dostęp do sieci pocztowej

Dostęp do infrastruktury pocztowej

05.01.1.2

liczba umów wartość umów (PLN)

05.01.1

05.01

05.01.1.1
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      Projekt  

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia  
 

w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych2)

 
 
Na podstawie art. 47 ustawy z dnia ... – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. ...) zarządza się, co 
następuje: 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
§ 1. Rozporządzenie określa warunki wykonywania usług powszechnych, zwanych dalej 
„usługami”, przez operatora wyznaczonego, zwanego dalej „operatorem”, dotyczące: 

1) wskaźników czasu przebiegu przesyłek pocztowych w obrocie krajowym; 
  2)   wymagań w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych, w tym: 

a)  warunków przyjmowania przesyłek, 
b)  sposobu postępowania z przesyłkami uszkodzonymi,  
c)  sposobu dokumentowania wykonania usługi doręczenia przesyłek rejestrowanych,  
d)  terminów odbioru przesyłek z placówki pocztowej operatora wyznaczonego, 
e)  wymagań w zakresie opakowania przesyłek, 
f) sposobu rozmieszczenia oznaczenia adresata, adresu, informacji o opłacie 

pocztowej oraz innych oznaczeń na stronie adresowej przesyłki listowej;  
3) sposobu rozmieszczenia placówek pocztowych operatora wyznaczonego; 
4)  minimalnego procentowego udziału nadawczych skrzynek pocztowych operatora 

wyznaczonego, których umieszczenie spełnia wymagania, o których mowa w art. 62 
pkt 3 ustawy z dnia … – Prawo pocztowe, zwanej dalej „ustawą”; 

5) sposobu świadczenia usług powszechnych. 
 
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 
  1)   granicznej wartości przesyłki – rozumie się przez to równowartość kwoty 
stanowiącej 120% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za 
rok poprzedzający rok, w którym nastąpiło nadanie przesyłki, ogłoszonego, w drodze 
obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, i zaokrąglonej w górę do 
pełnych setek PLN; 

  2)   miejscowym obszarze pocztowym – rozumie się przez to obszar obejmujący 
granice administracyjne miejscowości, w której usytuowane są co najmniej jedna 
placówka nadawcza i jedna placówka oddawcza; 

  3)   placówce nadawczej – rozumie się przez to placówkę pocztową operatora, w której 
zawierana jest umowa o świadczenie usługi pocztowej; 

  4)   placówce oddawczej – rozumie się przez to placówkę pocztową operatora, która 
doręcza adresatowi przesyłkę; 

  5)   regulaminie – rozumie się przez to regulamin świadczenia usług powszechnych,  
o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia … – Prawo pocztowe.  

 
 
 



Rozdział 2 
Sposób świadczenia usług powszechnych 

 
§ 3. W przypadku przesyłek rejestrowanych umowę o świadczenie usługi uważa się za 
zawartą z chwilą wydania nadawcy przez operatora dowodu przyjęcia przesyłki 
rejestrowanej, zwanego dalej „potwierdzeniem nadania”. 
 
§ 4. Operator wycofuje i zwraca nadawcy przesyłkę rejestrowaną w przypadku, gdy 
nadawca złożył w placówce nadawczej, w której przesyłka została nadana, pisemne 
żądanie odstąpienia od umowy o świadczenie usługi. Żądanie to powinno być złożone 
przed doręczeniem przesyłki rejestrowanej. 
 
§ 5. Operator przyjmuje od nadawcy pisemne żądanie zmiany umowy o świadczenie 
usługi w zakresie adresu lub adresata przesyłki: 
  1)   w placówce nadawczej – w przypadku przesyłki rejestrowanej; 
2) w każdej placówce pocztowej operatora – w przypadku przesyłki niebędącej 

przesyłką rejestrowaną, o ile na wykonanie tego żądania pozwala technologia 
świadczenia usługi przez operatora. 

 
§ 6.  1. Operator przyjmuje, we właściwej placówce oddawczej, od adresata pisemne 
żądanie przesyłania przesyłek pod adres wskazany w tym żądaniu, w terminie określonym 
w regulaminie.  
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku przesyłek, o których mowa w § 27 ust. 2. 
 
§ 7. 1. Operator może stosować, określone w regulaminie, własne wzory formularzy lub 
blankietów niezbędne do świadczenia usług. 
2. Operator może odmówić świadczenia usługi: 
  1)   jeżeli formularz lub blankiet został wypełniony przez nadawcę nieczytelnie lub 

niekompletnie, a także jeżeli zawiera skreślenia, zamazania lub inne poprawki; 
2) w przypadku zastosowania przez nadawcę innych formularzy lub blankietów niż 

stosowane przez operatora. 
 

§ 8. Operator pobiera od nadawcy z góry opłatę za: 
1) przyjęcie, sortowanie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki, 
2) traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, 
3) traktowanie przesyłki jako przesyłki z zadeklarowaną wartością 
– chyba że w umowie o świadczenie usługi uzgodnił z nadawcą inny sposób 

uiszczenia opłaty. 
 
§ 9. Operator może pobrać dodatkową opłatę: 

1) od nadawcy przesyłki za przyjęcie zgłoszeń i realizację żądań, o których mowa 
w  § 4 i 5; 

2) od adresata przesyłki za: 
a) przyjęcie zgłoszenia i realizację żądania, o których mowa w § 6, 
b) przechowanie przesyłki po terminie odbioru, o którym mowa w § 37 ust. 1 i 2, 
c) przepakowanie lub dodatkowe opakowanie paczki pocztowej, 
d) przyjęcie zastrzeżenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 
– o ile określił taką opłatę w cenniku. 
 

 

2 
 



§ 10. 1. Operator przyjmuje od adresata pisemne zastrzeżenie w zakresie niedoręczania 
przesyłek rejestrowanych osobie pełnoletniej zamieszkałej wraz z adresatem. 
2. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1, operator przyjmuje we właściwej placówce 
oddawczej. 

 
§ 11.  W przypadku przesyłek z zadeklarowaną wartością przekraczających graniczną 

wartość przesyłki doręczenie może być dokonane poprzez pozostawienie 
zawiadomienia o nadejściu przesyłki wraz z informacją o terminie jej odbioru 
i adresie placówki oddawczej, w której przesyłka jest przechowywana. 

 
§ 12. 1.  Jeżeli w chwili doręczania przesyłki rejestrowanej stwierdzi się nieobecność 

adresata lub innych osób uprawnionych do ich odbioru, o których mowa w art. 37 
ustawy, zawiadomienie o próbie doręczenia wraz z informacją o terminie ich 
odbioru i adresie placówki oddawczej, w której przesyłka jest przechowywana, 
operator pozostawia w oddawczej skrzynce pocztowej adresata. 

2.  W miastach liczących powyżej 100 000 mieszkańców operator, pozostawiając 
zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki rejestrowanej, powinien umożliwić jej 
odbiór w placówce oddawczej w tym samym dniu. Nie dotyczy to paczki pocztowej, 
której odbiór operator zapewnia w dniu następnym. 

3. Zawiadomienie o próbie doręczenia wraz z informacją o terminie odbioru przesyłki 
i adresie placówki oddawczej, w której przesyłka jest przechowywana, operator 
pozostawia w oddawczej skrzynce pocztowej adresata także w przypadku 
doręczania przesyłki niebędącej przesyłką rejestrowaną, której wymiary lub kształt 
nie pozwalają na umieszczenie jej w oddawczej skrzynce pocztowej adresata. 

 
§ 13. 1. Przesyłki polecone mogą być doręczane do oddawczej skrzynki pocztowej 
adresata, jeżeli złożył on we właściwej miejscowo placówce oddawczej operatora 
pisemne żądanie w tej sprawie. 
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli umowa o świadczenie usługi obejmuje dodatkowo 
uzyskanie potwierdzenia odbioru przesyłki poleconej. 
 
§ 14. 1.  W przypadku przyjętych do przemieszczenia i doręczenia poza miejscowym 

obszarem pocztowym: 
         1)   paczek pocztowych o masie przekraczającej 2 000 g lub 
         2)   przesyłek obciążonych należnościami celnymi 

– doręczenie może być dokonane poprzez pozostawienie w oddawczej skrzynce 
pocztowej adresata zawiadomienia o nadejściu przesyłki wraz z informacją 
o terminie jej odbioru i adresie placówki oddawczej, w której przesyłka jest 
przechowywana. 

2. Informację o trybie doręczenia, o którym mowa w ust. 1, operator umieszcza 
w cenniku. 

 
§ 15. 1. Operator doręczający przesyłkę rejestrowaną, na żądanie adresata zgłoszone 

w chwili jej odbioru, umieszcza na opakowaniu przesyłki datę doręczenia i podpis 
doręczającego. 

2. Jeżeli przesyłka z zadeklarowaną wartością jest wydawana w placówce oddawczej, 
pracownik operatora, na żądanie odbiorcy, sprawdza jej masę. 
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§ 16.  1. Przesyłka przyjęta do przemieszczenia i doręczenia jako przesyłka najszybszej 
kategorii zwracana jest do nadawcy jako przesyłka niebędąca przesyłką najszybszej 
kategorii w przypadku: 

1) o którym mowa w art. 33 ust. 8 ustawy, 
2) o którym mowa w § 4, § 35 ust. 1 lub § 36 ust. 5, 
3) zgonu adresata 
– chyba że nadawca zgłosił, w formie określonej przez operatora w regulaminie, 
żądanie zwrotu takiej przesyłki jako przesyłki najszybszej kategorii. 

2. Przesyłki, o których mowa w § 26 ust. 2 pkt 1, zwracane są do nadawcy wyłącznie jako 
przesyłki najszybszej kategorii. 

 
Rozdział 3 

Wymagania w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych 
 

§ 17. Przesyłki rejestrowane nadawane jednorazowo w liczbie co najmniej dziesięciu 
sztuk przyjmowane są do przemieszczenia i doręczenia w kolejności wpisu na formularzu 
nadania, według wzoru określonego przez operatora. 
 
§ 18. Operator przyjmuje do przemieszczenia i doręczenia przesyłkę zawierającą monety, 
banknoty, papiery wartościowe, wartości dewizowe, platynę, złoto, srebro, wyroby 
jubilerskie, kamienie szlachetne i inne przedmioty wartościowe pod warunkiem, że jest 
ona nadawana jako przesyłka z zadeklarowaną wartością. 
 
§ 19. Przesyłka z zadeklarowaną wartością jest przyjmowana do przemieszczenia 
i doręczenia, gdy kwota deklarowanej wartości, podana w PLN, cyframi i słownie, bez 
skreśleń, zamazywań i innych poprawek, jest naniesiona przez nadawcę w sposób trwały 
na opakowaniu, bezpośrednio poniżej informacji identyfikującej nadawcę. 
 
§ 20. 1. Operator przyjmuje do przemieszczenia i doręczenia przesyłkę listową 
z zadeklarowaną wartością, której wartość nadawca określił w kwocie nieprzekraczającej 
maksymalnej wartości przesyłek listowych z zadeklarowaną wartością, określonej 
w cenniku. 
2. Podaną masę przesyłki listowej z zadeklarowaną wartością ustala się z tolerancją do 1 g 
rzeczywistego wskazania wagi. 
 
§ 21. 1. Operator przyjmuje do przemieszczenia i doręczenia paczki pocztowe nadawane 
jako paczki z zadeklarowaną wartością, jeżeli wartość tę nadawca określił w kwocie 
nieprzekraczającej maksymalnej wartości paczki z zadeklarowaną wartością określonej 
w cenniku. 
2. Masę paczki pocztowej z zadeklarowaną wartością, ważącej nie więcej niż 2 000 g, 
ustala się z tolerancją do 1 g rzeczywistego wskazania wagi, a w pozostałych 
przypadkach – z tolerancją do 0,2% rzeczywistego wskazania wagi. 
 
§ 22. Opakowanie i zabezpieczenie przesyłki wlicza się do jej masy. 
 
§ 23. Przesyłka listowa nadana bez opakowania, z wydzieloną prawą częścią strony 
adresowej przeznaczoną na oznaczenie adresata i jego adresu  oraz opatrzona znakiem 
opłaty pocztowej, traktowana jest przez operatora jako kartka pocztowa. 
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§ 24. 1. Do przemieszczenia i doręczenia operator przyjmuje jako przesyłkę dla 
ociemniałych przesyłkę oznaczoną przez nadawcę na stronie adresowej symbolem, 
którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, oraz oznaczeniem nadawców, 
o których mowa w art. 26 ustawy i ich adresami. 
2. Przesyłkę dla ociemniałych nadawaną przez nadawców, o których mowa 
w art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy, oraz odsyłaną przez osoby niewidome lub ociemniałe do 
tych podmiotów, operator przyjmuje do przemieszczenia i doręczenia opakowaną 
w woreczek z materiału zabezpieczony odciskiem pieczęci nadawcy, a w przypadku 
zwrotu przesyłki przez osobę niewidomą lub ociemniałą – pieczęcią placówki nadawczej 
operatora. Dopuszcza się inny sposób opakowania i zabezpieczenia tej przesyłki, o ile 
został on uzgodniony z operatorem. 
 
§ 25.  Do przemieszczenia i doręczenia operator przyjmuje jako przesyłkę zawierającą 
obowiązkowe egzemplarze biblioteczne przesyłkę oznaczoną przez nadawcę na stronie 
adresowej napisem: „Obowiązkowe egzemplarze biblioteczne”. 
 
§ 26. 1. Nie są przyjmowane do przemieszczenia i doręczenia paczki pocztowe 
zawierające płyny, gazy, rzeczy łamliwe i kruche, żywe rośliny i zwierzęta, rzeczy 
wymagające specjalnego traktowania podczas przemieszczania, a także rzeczy 
niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub mieniu. 
2.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przemieszczania paczek pocztowych zawierających: 
  1)   pszczoły lub pisklęta ptactwa domowego, jeżeli nadawca zabezpieczył przesyłkę 
w sposób gwarantujący utrzymanie funkcji życiowych przemieszczanych zwierząt; 
  2)   próbki z mlekiem, jeżeli nadawca umieścił je w nietłukącym się opakowaniu 
i zabezpieczył przed wylaniem zawartości. 
Do paczek, o których mowa w pkt 1 i 2, stosuje się przepisy § 22 i § 30. 
3.  Paczki pocztowe, o których mowa w ust. 2, są przyjmowane do przemieszczenia 
i doręczenia jako przesyłki najszybszej kategorii. 
4.  Paczki pocztowe, o których mowa w ust. 2 pkt 2, mogą być przyjmowane do 
przemieszczenia i doręczenia jako przesyłki niebędące przesyłkami najszybszej kategorii, 
pod warunkiem że nadawca zabezpieczył je przed zepsuciem poprzez zastosowanie 
środka konserwującego. 
 
§ 27.  Przesyłki polecone i nierejestrowane mogą być przyjmowane na terenach wiejskich 
lub o rozproszonej zabudowie przez listonosza obsługującego dany teren. 
 
§ 28. 1. Do przemieszczenia i doręczenia, z zastrzeżeniem ust. 3, przyjmowana jest 
przesyłka opakowana: 
  1)   odpowiednio do zawartości, formy, masy i wielkości, a także w sposób 

zapewniający zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi, niepowodujący 
uszkodzeń przemieszczanych przesyłek oraz niezagrażający zdrowiu, życiu, mieniu 
i środowisku naturalnemu; 

  2)   przy użyciu materiałów dających możliwość wyraźnego i trwałego umieszczenia 
oznaczenia adresata, adresu oraz innych niezbędnych oznaczeń. 

2. Nie jest przyjmowana do przemieszczenia i doręczenia przesyłka, na której 
opakowaniu umieszczono metalowe lub plastikowe klamry, spinacze, zszywki i inne 
podobne materiały. 

3. Do przemieszczenia i doręczenia przyjmowana jest przesyłka bez opakowania, jeżeli 
przesyłana rzecz: 
  1)   nie jest narażona na uszkodzenie lub zaginięcie części składowych; 
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  2)   nie może uszkodzić innych przesyłek; 
  3)   nie zagraża środowisku naturalnemu; 
4) została oznaczona w sposób trwały i czytelny informacją identyfikującą w sposób  

jednoznaczny adresata i nadawcę oraz opatrzona właściwymi kodami pocztowymi; 
wymóg oznaczenia informacją identyfikującą nadawcę nie dotyczy kartki 
pocztowej. 

4. Do przemieszczenia i doręczenia przyjmowana jest przesyłka z zadeklarowaną 
wartością, której opakowanie: 
  1)   jest wykonane z nieprzezroczystego materiału; 
  2)   uniemożliwia dostęp do zawartości przesyłki bez pozostawienia widocznych śladów; 
  3)   umożliwia umieszczenie dodatkowych zabezpieczeń w postaci pieczęci lakowych, 

plomb, nalepek samoprzylepnych, taśmy samoprzylepnej lub innego skutecznego 
środka. 

 
§ 29. 1. Do przemieszczenia i doręczenia, z zastrzeżeniem § 28 ust. 3, przyjmowana jest 
przesyłka oznaczona poprzez: 
  1)   naniesienie w sposób trwały i czytelny na jej opakowaniu informacji 

identyfikujących w sposób jednoznaczny adresata i nadawcę oraz ich adresy wraz 
z właściwymi kodami pocztowymi; 

  2)   umieszczenie znaku opłaty pocztowej lub oznaczenia służącego do potwierdzenia 
wniesienia opłaty za usługę. 

2.  W przypadku przesyłki listowej opakowanej w kopertę: 
  1)   znak opłaty pocztowej lub oznaczenie służące do potwierdzenia wniesienia opłaty za 

usługę powinny być umieszczone w górnej prawej części strony adresowej przesyłki 
w polu prostokątnym o wysokości 40 mm z tolerancją 2 mm, licząc od górnej 
krawędzi i długości 74 mm licząc od prawej krawędzi; 

  2)   informacja identyfikująca adresata powinna być umieszczona w dolnej prawej części 
strony adresowej przesyłki w polu prostokątnym umieszczonym co najmniej 
w odległości 40 mm od górnej krawędzi koperty, z tolerancją 2 mm, i 15 mm od 
prawej krawędzi oraz 15 mm od dolnej krawędzi i w maksymalnej odległości 140 
mm od prawej krawędzi;  

  3)   informacja identyfikująca nadawcę powinna być umieszczona w górnej lewej części 
strony adresowej przesyłki; 

  4)   dolna część strony adresowej przesyłki o wysokości 15 mm od dolnej krawędzi  
zarezerwowana jest na oznaczenia kodowe nanoszone przez operatora. 

3. W przypadku kartki pocztowej – co najmniej połowa strony adresowej kartki 
pocztowej przeznaczona jest na oznaczenie adresata i jego adresu, znak opłaty pocztowej 
i oznaczenia kodowe nanoszone przez operatora. Znaki opłaty pocztowej umieszcza się 
w prawym górnym rogu tej połowy a dolna część strony adresowej kartki pocztowej 
o wysokości 15 mm zarezerwowana jest na oznaczenie kodowe nanoszone przez 
operatora. 
4. javascript:void(0)W przypadku stosowania jako opakowania przesyłki listowej koperty 
z przezroczystym okienkiem adresowym, do przemieszczenia i doręczenia przyjmowana 
jest wyłącznie przesyłka, której zawartość złożona jest w taki sposób, aby oznaczenie 
adresata i jego adres pozostawał całkowicie widoczny w polu okienka, nawet jeśli 
zawartość przesunie się wewnątrz koperty. 
5. W przypadku stosowania koperty jako opakowania przesyłki stronę adresową przesyłki 
stanowi jej przednia część bez sklejeń, w innych przypadkach – gładka część opakowania 
o największej powierzchni. 
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§ 30. Strona adresowa paczki pocztowej nie może być mniejsza od minimalnych 
wymiarów określonych dla strony adresowej przesyłki listowej wynoszących 
90x140 mm. 
 
§ 31. 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania przesyłki operator powinien 
niezwłocznie zabezpieczyć ją w odpowiedni sposób, a w przypadku znacznych uszkodzeń 
przesyłki rejestrowanej – sporządzić protokolarny opis jej stanu, bez wglądu w jej 
zawartość, z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. W przypadku stwierdzenia, że w wyniku uszkodzenia przesyłki rejestrowanej może 
wystąpić dalsze uszkodzenie lub ubytek jej zawartości, operator może otworzyć przesyłkę 
w celu sprawdzenia stanu jej zawartości i zabezpieczenia przed ewentualnym dalszym 
uszkodzeniem lub ubytkiem, sporządzając protokół z przeprowadzonej czynności. 
3. Przed doręczeniem przesyłki, o której mowa w ust. 2, placówka oddawcza pisemnie 
zawiadamia adresata o: 
  1)   stanie przesyłki; 
  2)   możliwości sprawdzenia zawartości przesyłki; 
  3)   możliwości odbioru przesyłki, z zastrzeżeniem roszczenia o odszkodowanie; 
  4)   terminie odbioru przesyłki. 
4. Uszkodzone przesyłki rejestrowane wydaje się wyłącznie w placówce oddawczej. 
5. Sprawdzenie zawartości przesyłki rejestrowanej na wniosek adresata powinno nastąpić 
w jego obecności, po uprzednim pokwitowaniu odbioru przesyłki i uiszczeniu 
obciążających ją należności. Sprawdzenie to powinno być potwierdzone protokołem. 
6. Jeżeli adresat nie zgłosił się w określonym terminie po odbiór uszkodzonej przesyłki 
rejestrowanej, przesyłka zwracana jest do nadawcy. 
 
§ 32. 1. W razie stwierdzenia, że zawartość paczki pocztowej uległa zepsuciu w stopniu 
uniemożliwiającym kontynuowanie jej przemieszczania, operator może komisyjnie 
zniszczyć zepsutą zawartość, sporządzając protokół z przeprowadzonej czynności. 
2. O zniszczeniu zawartości paczki pocztowej zawiadamia się pisemnie nadawcę. 
 
§ 33. 1. Przesyłki rejestrowane doręcza się zgodnie z art. 37 ustawy za pokwitowaniem 
odbioru, po stwierdzeniu tożsamości osoby uprawnionej do odbioru. 
2. Pracownik operatora doręczający przesyłkę może odstąpić od żądania okazania jednego 
z dokumentów, o których mowa w § 34, jeżeli osoba uprawniona do odbioru jest mu 
znana osobiście. 
3. Pokwitowanie odbioru przesyłki rejestrowanej powinno zawierać czytelny podpis 
odbiorcy i datę odbioru. 
4. Jeżeli adresatem przesyłki jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, pokwitowanie odbioru powinno zawierać czytelny 
podpis odbiorcy, datę odbioru i odcisk stempla firmowego, a w przypadku braku stempla 
firmowego – informację o dokumencie potwierdzającym uprawnienie do odbioru 
przesyłki. 
 
§ 34. Stwierdzenia tożsamości osób uprawnionych do odbioru przesyłek rejestrowanych 
dokonuje się na podstawie jednego z następujących dokumentów: 
  1)   dowodu osobistego; 
  2)   tymczasowego dowodu osobistego; 
  3)   paszportu; 
  4)   prawa jazdy; 
  5)   innego dokumentu z fotografią, odciskiem pieczęci urzędowej z wizerunkiem orła 
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oraz podpisem jego posiadacza; 
  6)   w przypadku cudzoziemców nieposiadających żadnego z dokumentów, o których 
mowa w pkt 1 – 4, innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. 
 
§ 35. 1. Odmowę pokwitowania odbioru przesyłki rejestrowanej uważa się za odmowę jej 
przyjęcia. W takiej sytuacji przesyłka rejestrowana zwracana jest do nadawcy. Za 
czynności związane ze zwrotem operator pobiera od nadawcy opłatę nie wyższą jednak 
niż opłata pobierana za przyjęcie, sortowanie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki tego 
samego rodzaju.  
2.  Nie traktuje się jako odmowy przyjęcia przesyłki rejestrowanej odmowy 
pokwitowania odbioru przez osobę pełnoletnią zamieszkałą wraz z adresatem, 
a niebędącą jego pełnomocnikiem lub przedstawicielem ustawowym. Przepis § 12 ust. 1 
stosuje się odpowiednio. 
 
§ 36. 1. Przesyłki operator wydaje adresatowi w placówce oddawczej w terminie 14 dni, 
zwanym dalej „terminem odbioru”, z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. Termin odbioru przesyłek, o których mowa w § 26 ust. 2, wynosi 48 godzin. 
3. Bieg terminu odbioru rozpoczyna się od dnia następnego po dniu doręczenia 

zawiadomienia, o którym mowa w § 12 ust. 1, a  dla przesyłek, o których mowa 
w § 26 ust. 2 – od godziny następnej po doręczeniu zawiadomienia, o którym mowa 
w § 12 ust. 1. 

4.  Placówka oddawcza może przechowywać przesyłkę, z wyłączeniem przesyłek, 
o których mowa w § 27 ust. 2, po upływie terminu odbioru, jeżeli adresat zgłosi w tym 
zakresie pisemne żądanie. 

5. Przesyłka nieodebrana w terminie odbioru zwracana jest do nadawcy. 
 

Rozdział 4 
Wymagania w zakresie czasu przebiegu przesyłek pocztowych w obrocie krajowym  

i sposób rozmieszczenia placówek pocztowych operatora wyznaczonego 
 

§ 37. 1. Przesyłki powinny być doręczane z zachowaniem wskaźników czasu przebiegu 
przesyłek w obrocie krajowym. 
2. Czas przebiegu przesyłek określany jest jako D+n, gdzie: 
  1)    „D” oznacza dzień zawarcia umowy o świadczenie usługi polegającej na przyjęciu, 
sortowaniu, przemieszczeniu i doręczeniu przesyłki: 

a) w przypadku przesyłek rejestrowanych jest to ten sam dzień albo dzień następny, 
jeżeli umowa została zawarta po godzinie, podanej przez operatora do publicznej 
wiadomości, po której traktuje on umowę jako zawartą w dniu następnym, 

b) w przypadku przesyłek niebędących przesyłkami rejestrowanymi jest to ten sam 
dzień albo dzień następny, jeżeli wrzucenie przesyłki listowej do nadawczej skrzynki 
pocztowej nastąpiło po podanym na niej czasie ostatniego wyjmowania przesyłek z tej 
skrzynki; 
  2)   „n” oznacza liczbę dni, które upłynęły od dnia nadania do dnia doręczenia przesyłki. 
 
3. Dni ustawowo wolnych od pracy nie wlicza się do terminów, o których mowa w ust. 2. 
4. Wskaźniki czasu przebiegu przesyłek w obrocie krajowym określa załącznik nr 2 do 
rozporządzenia. 
 
§ 38. 1. Rozmieszczenie placówek pocztowych operatora na terenie całego kraju powinno 
uwzględniać występujące na danym obszarze zapotrzebowanie na usługi pocztowe. 
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2. Jedna stała placówka pocztowa operatora, licząc średnio w skali kraju, powinna 
przypadać na 7 000 mieszkańców na terenie miast. 
3. Jedna placówka pocztowa operatora, licząc średnio w skali kraju, powinna przypadać 
na 85 km2 powierzchni na obszarach wiejskich. 
4. W każdej gminie, z zastrzeżeniem ust. 5, powinna być uruchomiona co najmniej jedna 
stała placówka pocztowa operatora. 
5. Dopuszcza się objęcie gminy wiejskiej liczącej poniżej 5 000 mieszkańców obszarem 
działania stałej placówki pocztowej operatora znajdującej się na terenie sąsiedniej gminy 
lub uruchomienie placówki ruchomej, pod warunkiem że: 
  1)   lokalizacja taka zapewni sprawniejszą obsługę klientów zamieszkałych na terenie 
obsługiwanym przez tę placówkę; 
  2)   lokalizację taką uzgodniono z właściwym wójtem (burmistrzem, prezydentem 
miasta). 
6. Wskaźniki, o których mowa w ust. 2 – 5, nie obejmują nadawczych skrzynek 
pocztowych. 
 
§ 39.  Placówki pocztowe operatora powinny być czynne we wszystkie dni robocze, co 
najmniej 5 dni w tygodniu, a jeżeli w tygodniu przypada dzień ustawowo wolny od pracy, 
liczba ta może być odpowiednio niższa.  
 
§ 40. 1. Procentowy udział nadawczych skrzynek pocztowych umieszczonych w sposób 
i w miejscu umożliwiającym korzystanie z nich osobie niepełnosprawnej, poruszającej się 
za pomocą wózka inwalidzkiego, w szczególności skrzynek instalowanych w placówkach 
pocztowych operatora lub na nieruchomościach użytkowanych przez te placówki, 
w ogólnej liczbie nadawczych skrzynek pocztowych instalowanych w miejscowym 
obszarze pocztowym przez operatora nie powinien być niższy niż 95%.  
2. Liczba nadawczych skrzynek pocztowych instalowanych przez operatora 
w miejscowym obszarze pocztowym umieszczonych w sposób, o którym mowa w ust. 1, 
powinna być dostosowana do potrzeb lokalnej społeczności. 
  

Rozdział 5 
Przepisy końcowe 

 
§ 41. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r.  
w sprawie warunków wykonywania  powszechnych usług pocztowych (Dz. U. Nr 5, 
poz. 34 i  Nr 76 poz. 719, z 2005 r. Nr 124, poz. 1039 oraz z 2009 r. Nr 177, poz. 1370). 
 
§ 42. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  
      

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

_____________________________________ 

1) Minister Administracji i Cyfryzacji  kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie 
§ 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479). 

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 97/67/WE  
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku 
wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług (Dz. Urz. WE L 15 
z 21.01.1998 r., str. 14, z późn. zm.;  Dz.  Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 3 str. 71, 
z późn. zm.). 
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ZAŁĄCZNIKI 
DO ROZPORZĄDZENIA 
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 
z dnia ..., (poz. ...) 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

SYMBOL OZNACZENIA PRZESYŁEK DLA OCIEMNIAŁYCH 
 
 
 

 
 
 
  1.   Znak graficzny powinien być koloru białego na czarnym tle. 
  2.   Wymiary znaku powinny wynosić 52 mm x 65 mm. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 2 
 

WSKAŹNIKI CZASU PRZEBIEGU PRZESYŁEK W OBROCIE KRAJOWYM  
  

Rodzaj przesyłek Termin 
doręczenia 

Wskaźnik 
czasu 

przebiegu 
przesyłek*) 

1 2 3 
D+1 82% 
D+2 90% 

  
Przesyłki listowe najszybszej kategorii 
  D+3 94% 

D+3 85% Przesyłki listowe niebędące przesyłkami 
listowymi najszybszej kategorii D+5 97% 
Paczki pocztowe najszybszej kategorii D+1 80% 
Paczki pocztowe niebędące paczkami 
pocztowymi najszybszej kategorii D+3 90% 

  
*) Udział liczby przesyłek doręczonych w określonym terminie liczony od dnia nadania 
do dnia doręczenia (liczba przesyłek doręczonych w określonym terminie i w terminach 
go poprzedzających) do ogólnej liczby nadanych przesyłek wyrażony w procentach. 
W odniesieniu do przesyłek rejestrowanych za dzień doręczenia uważa się także 
pozostawienie w skrzynce oddawczej adresata zawiadomienia o próbie doręczenia, jeżeli 
w chwili doręczenia takiej przesyłki stwierdzono nieobecność adresata lub innych osób 
uprawnionych do odbioru przesyłki. 
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UZASADNIENIE 

 
         Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków 
wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego stanowi wykonanie 
upoważnienia zawartego w art. 47 ustawy z dnia … – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. …). 
 
        Dotychczas materia ta była regulowana przez przepisy rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania 
powszechnych usług pocztowych (Dz. U. Nr 5, poz. 34, z późn. zm.). 
 
        Usługi powszechne są usługami o znaczeniu podstawowym dla zaspokajania potrzeb 
ludności w dziedzinie poczty, stąd też istotne jest określenie warunków, na jakich mają 
one być świadczone, w tym takich kwestii jak: dopuszczalna zawartość przesyłek, sposób 
opakowania i adresowania, a także minimalne wymogi w zakresie dostępności do usług 
i czasu przebiegu przesyłek. 
 
       Projekt wprowadza węższy niż w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu zakres 
przedmiotowy regulacji (§ 1), w związku z: 

 ograniczeniem zakresu usługi powszechnej (usługę przesyłki reklamowej, 
przekazu pocztowego, potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej lub przekazu 
pocztowego, doręczanie przesyłki lub przekazu pocztowego nadanego na poste 
restante,  operator świadczyć będzie na warunkach rynkowych a nie tak jak 
dotychczas w ramach obowiązku świadczenia usług powszechnych), 

 przeniesieniem regulacji dotyczącej wymiarów przesyłki listowej i paczki 
pocztowej przyjmowanych przez operatora wyznaczonego w ramach 
wykonywania usługi powszechnej bezpośrednio do ustawy (art. 45 ust. 1 pkt 1 
ustawy), 

 przeniesieniem regulacji w zakresie trybu postępowania z przesyłką nieopłaconą 
lub opłaconą w kwocie niższej niż należna bezpośrednio do ustawy jako 
obowiązującą w odniesieniu do każdej usługi pocztowej (art. 29 i 30 ustawy ). 

 
 
Ponadto odmiennie niż dotychczas uregulowano kwestie : 

 wskaźników czasu przebiegu przesyłek określonych jako norma obowiązująca 
operatora wyznaczonego, z zastrzeżeniem art. 166 ustawy (dotychczas „wskaźniki 
terminowości doręczeń” określone jako cel w zakresie jakości usług 
powszechnych do jakiego zmierzał operator publiczny) – załącznik nr 2 
niniejszego rozporządzenia, 

 określenia minimalnego procentowego udziału nadawczych skrzynek pocztowych 
operatora wyznaczonego umieszczonych na wysokości umożliwiającej 
korzystanie z niej przez osobę niepełnosprawną poruszająca się za pomocą wózka 
inwalidzkiego (dotychczas był to wskaźnik procentowy określony wraz 
z terminem osiągnięcia jego wskazanych dla kolejnych lat poziomów, z tego 
ostatni dotyczył 2006 r. i wynosił 95%) – § 41 ust. 1  niniejszego rozporządzenia, 

 określenia sposobu rozmieszczenia placówek pocztowych operatora 
wyznaczonego, tj. zrezygnowanie z określania minimalnej ich liczby jaka powinna 
być uruchomiona na terenie kraju. Pośrednio będzie ona określona poprzez 
wskaźniki określające tzw. „gęstość sieci placówek” dla terenów miejskich 
(średnia liczba mieszkańców miast obsługiwanych przez jedną placówkę) oraz dla 
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obszarów wiejskich (średnia powierzchnia obszaru w km2  jaka przypada  na jedną 
placówkę) –  § 39 ust. 2 i 3 niniejszego rozporządzenia. 

 
 Pozostałe regulacje dotychczasowego rozporządzenia utrzymano bez zmian. 
 
 
Rozporządzenie określa wskaźniki czasu przebiegu przesyłek w obrocie krajowym co 
stanowi realizację wymogów Dyrektywy 97/67/EC Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych reguł rozwoju rynku wewnętrznego usług 
pocztowych Wspólnoty i poprawy jakości usług, która określa cel w zakresie jakości usług 
jakim jest osiągnięcie w obrocie zagranicznym w ramach Wspólnoty minimalnych 
wskaźników doręczeń dla przesyłek najszybszej znormalizowanej kategorii na poziomie 
85% dla przesyłek doręczonych w terminie D+3 (gdzie D oznacza dzień nadania, a liczba 
odpowiednio liczbę dni roboczych jakie upływają pomiędzy tym dniem, a dniem 
doręczenia do adresata) i 97% – w terminie D+5. Implementacja przepisów 
wspólnotowych w tym zakresie dotyczy określenia odpowiednich wskaźników w obrocie 
krajowym, które umożliwią osiągnięcie tak wyznaczonego celu.  
 
Ponadto, podobnie jak to ma miejsce w dotychczasowym rozporządzeniu,  mając na 
uwadze określenie minimalnego poziomu jakości usług powszechnych mierzonego 
wskaźnikiem czasu przebiegu przesyłek, określono także, dodatkowo poza wymogami 
dyrektywy, odpowiednie wskaźniki dla przesyłek listowych niebędących przesyłkami 
najszybszej kategorii oraz dla paczek pocztowych.  
 
 
Jeśli chodzi o ułatwienie dostępu do nadawczych skrzynek pocztowych operatora 
wyznaczonego dla osób niepełnosprawnych poruszających się za pomocą wózka 
inwalidzkiego określono minimalny procentowy udział nadawczych skrzynek 
pocztowych operatora wyznaczonego, które powinien on umieścić na odpowiedniej dla 
tych osób wysokości. Przyjęto, że nie mniej niż 95% wszystkich skrzynek nadawczych 
operatora wyznaczonego będzie musiało spełnić ten wymóg, tym samym utrzymano 
poziom określony w dotychczasowym rozporządzeniu dla 2006 r. Margines 5% 
pozostawiono do decyzji operatora wyznaczonego, co m. in. umożliwia uwzględnienie 
sytuacji wynikających z ograniczeń architektonicznych w zakresie umieszczenia skrzynki.  
 
Wstępna opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej 
Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Implementuje zapisy Dyrektywy 
97/67/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie 
wspólnych reguł rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty i poprawy 
jakości usług w zakresie norm jakości usług powszechnych dotyczących terminowości 
doręczeń przesyłek w obrocie zagranicznym w ramach Wspólnoty. Wprowadza normy 
terminowości doręczeń przesyłek w obrocie krajowym, które zapewniają wypełnienie 
norm określonych w Dyrektywie dla obrotu zagranicznego w obrębie Unii Europejskiej.  
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 
 
1. Podmioty, na które będzie oddziaływać rozporządzenie 

1) operator wyznaczony obowiązany do świadczenia usług powszechnych, o którym 
mowa w art. 44 ustawy z dnia … – Prawo pocztowe, 

2) konsumenci – zawarte w rozporządzeniu regulacje mają na celu zapewnienie 
konsumentom dostępu do świadczonych przez operatora publicznego usług 
powszechnych na jednolitych warunkach na terenie całego kraju, 

3) biblioteki, organizacje osób niewidomych lub ociemniałych lub organizacje 
działających na rzecz tych osób w zakresie nadawania przesyłek dla ociemniałych 
(specjalne opakowanie i oznakowanie przesyłki), 

4) Prezes UKE w związku z obowiązkiem ustawowym badania czasu przebiegu 
przesyłek pocztowych uzyskanego w danym roku w zakresie usług powszechnych  
(art. 50 ustawy) i możliwością nałożenia na operatora wyznaczonego kary 
finansowej za naruszenie obowiązku świadczenia usług powszechnych w zakresie 
obowiązujących wskaźników ( art. 116 ust. 3 ustawy). 

 
2. Skutki finansowe regulacji dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego  
        Rozporządzenie nie będzie powodowało skutków finansowych dla budżetu państwa 
i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 
 
3. Wpływ regulacji na rynek pracy   
         Rozporządzenie może skutkować obniżeniem poziomu zatrudnienia u operatora 
wyznaczonego w związku z racjonalizacją sieci placówek pocztowych, w tym możliwa 
likwidacją części placówek pocztowych. Będzie to możliwe w związku ze zniesieniem 
zasady określania minimalnej liczby placówek pocztowych operatora wyznaczonego 
w kraju na rzecz określenia pośredniego, tj. wyłącznie na podstawie wskaźników 
odnoszących się do liczby mieszkańców obsługiwanych przez daną placówkę na terenie 
miasta (7000 mieszkańców) i do obszaru na terenie wiejskim (85 km2). 

Jeśli uwzględni się ww. warunki brzegowe operator publiczny powinien 
utrzymywać na terenie kraju łącznie co najmniej 6759 placówek, w tym: 
– na obszarze miejskim co najmniej 3332 placówki (liczba wynikająca ze wskaźnika 

7 000 mieszkańców na 1 placówkę), 
– na obszarze wiejskim co najmniej 3427 placówek (liczba wynikająca ze wskaźnika 

85 km2 powierzchni przypadającej na 1 placówkę). 
 
Taka liczba placówek jest, zgodnie z oceną Poczty Polskiej S.A., wystarczająca dla 

zapewnienia ludności dostępu do usług powszechnych biorąc pod uwagę aktualne 
zapotrzebowanie na te usługi.   
Przyjmując, że dotychczasowa minimalna liczba placówek na terenie kraju wynosiła 
8240, możliwe jest zlikwidowanie maksymalnie 1481 placówek. Wprowadzona regulacja 
nie oznacza jednak automatycznego, drastycznego ograniczenia liczby placówek 
pocztowych. Racjonalizacja sieci i podnoszenie efektywności jej funkcjonowania będzie 
dokonywana w sposób systematyczny, rozłożony w czasie z uwzględnieniem nie tylko 
kryteriów ekonomicznych. Każdy przypadek ewentualnej likwidacji placówki będzie 
rozpatrywany także z uwzględnieniem aspektów organizacyjnych (ewentualna zamiana 
urzędu pocztowego w filię lub agencję), eksploatacyjnych (przesunięcie pracowników do 
placówek wykazujących wysokie obciążenie pracą i wymagających zatrudnienia 
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dodatkowych pracowników do bezpośredniej obsługi klienta lub w służbie doręczeń) oraz  
względów społecznych.  

Należy podkreślić, że zmiany w strukturze sieci pocztowej dyktowane są sytuacją 
na rynku, tj. zmianami w strukturze popytu na usługi pocztowe. Przeprowadzane przez 
Pocztę Polską S.A. w ostatnich latach badania wykazują, że przeciętnie w placówce 
wiejskiej wykonywane jest miesięcznie ok. 9-krotnie mniej usług niż w placówce 
miejskiej. Problem znikomej ilości usług dotyczy zwłaszcza placówek pocztowych 
zlokalizowanych w miejscowościach wiejskich poza siedzibami gmin, w których 
miesięcznie, przeciętnie na placówkę, realizowanych jest ponad 11-krotnie mniej usług 
niż w placówce wiejskiej, zlokalizowanej w miejscowości będącej siedzibą gminy 
(co w przybliżeniu odpowiada ok. 2% usług realizowanych przeciętnie przez placówkę 
miejską). W wyniku zmniejszania się zapotrzebowania na usługi pocztowe na terenach 
wiejskich, przy jednoczesnym wzroście kosztów utrzymania określonej 
w dotychczasowym rozporządzeniu minimalnej liczby  placówek, związanych między 
innymi z potrzebą zapewnienia im niezbędnej infrastruktury i sieci komunikacyjnej, 
odnotowywany jest stały wzrost liczby placówek nierentownych i wysoko nierentownych, 
który kształtuje się obecnie na poziomie 91% ogólnej liczby placówek wiejskich 
zlokalizowanych poza siedzibami gmin. 
Niezależnie od powyższego należy podkreślić, że koszty utrzymania sieci placówek, obok 
kosztów zatrudnienia, stanowią podstawowy składnik kosztów świadczenia usług 
powszechnych.  Podnoszenie efektywności działania operatora w tym obszarze ma istotne 
znaczenie dla zapewnienia przystępności cenowej usług  powszechnych. Jest też istotne 
w kontekście uprawnienia operatora wyznaczonego do otrzymania dopłaty do kosztu 
netto obowiązku świadczenia usług powszechnych.  
 
4. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 
 Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność wewnętrzną 
i zewnętrzną gospodarki oraz na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 
 
5. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 
        Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. Określone 
w rozporządzeniu wymagania co do sposobu rozmieszczenia placówek operatora 
wyznaczonego tj utrzymany poziom obecnie obowiązujących wskaźników „gęstości sieci 
placówek” na ternach miejskich i obszarach wiejskich powinno zapewnić dostęp do 
powszechnych usług pocztowych co najmniej na obecnym poziomie.  
  
6. Przeprowadzone konsultacje społeczne i środowiskowe 
        Przepisy projektu będą konsultowane z Pocztą Polską S.A. jako obecnie jedynym 
operatorem świadczącym powszechne usługi pocztowe.  
W ramach konsultacji społecznych projekt zostanie  przekazany również Polskiemu 
Związkowi Niewidomych, a także dwóm organizacjom konsumenckim – Federacji 
Konsumentów oraz Stowarzyszeniu Konsumentów Polskich.  
Ponadto projekt zostanie umieszczony na stronach internetowych Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji.    
  
 
 
 
 
32/09/KC 
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      Projekt  

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

                                                       z dnia 

w sprawie metodologii ustalania maksymalnych rocznych poziomów opłat                      
za usługi powszechne  

 

Na podstawie art. 55 ust. 5 ustawy z dnia ...    – Prawo pocztowe  
(Dz. U. poz. …) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa metodologię ustalania maksymalnych rocznych pozio-
mów opłat za usługi powszechne świadczone przez operatora wyznaczonego. 

§ 2. 1. Maksymalne roczne poziomy opłat za usługi powszechne są ustalane na     
okresy trzyletnie, odrębnie dla każdego roku danego okresu trzyletniego, w oparciu o dane 
rzeczywiste  i wielkości prognozowane, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w § 5.  

2. Maksymalne roczne poziomy opłat za usługi powszechne mogą być ustalane dla             
pojedynczych usług powszechnych lub dla usług powszechnych pogrupowanych ze względu 
na ich podobieństwo. Rozdział usług powszechnych do poszczególnych grup określa Prezes 
UKE w decyzji, o której mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia ... – Prawo pocztowe. 

3. Rozdział usług powszechnych do poszczególnych grup jest możliwy w szczególności  ze 
względu na wagę lub gabaryt danej usługi powszechnej, a także w przypadku określenia   
wolumenów świadczonych usług w oparciu o trend wyznaczony na bazie wolumenów  
świadczonych usług powszechnych w 5 latach poprzedzających rok bazowy, jeżeli operator 
wyznaczony dysponuje danymi z lat poprzedzających rok bazowy na niższym poziomie 
szczegółowości, obejmującym grupę podobnych usług powszechnych. 

4. Ustalając maksymalne roczne poziomy opłat za usługi powszechne uwzględnia się: 

1) opłaty za usługi powszechne w roku bazowym zawarte w obowiązującym cenniku usług 
powszechnych, z zastrzeżeniem ust. 5; 

2) wskaźnik wzrostu cen dóbr konsumpcyjnych w gospodarce, obliczony dla kolejnych lat 
danego okresu trzyletniego w oparciu o: 

a) ogólnodostępne wielkości prognozowane na dany okres trzyletni, publikowane 
w szczególności przez Główny Urząd Statystyczny, Eurostat lub Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy, lub 

b) trend wyznaczony na bazie wskaźników wzrostu cen dóbr konsumpcyjnych                
w gospodarce w latach poprzedzających rok bazowy; 

3) wolumeny świadczonych usług powszechnych, obliczone dla kolejnych lat danego okresu 
trzyletniego w oparciu o: 

                                                            
1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – łączność na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3     
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479). 
 



a) trend wyznaczony na bazie danych rzeczywistych o wolumenach świadczonych usług 
powszechnych w latach poprzedzających rok bazowy lub  

b) wielkości prognozowane przez operatora wyznaczonego na dany okres trzyletni; 

4) zmiany poziomu kosztów jednostkowych świadczenia usług powszechnych wynikające ze 
zmian wolumenów świadczonych usług powszechnych, mając na uwadze relację stałych 
i zmiennych kosztów świadczenia usług powszechnych, określoną w drodze konsultacji 
z operatorem wyznaczonym, a w szczególności biorąc pod uwagę fakt, że wraz ze zmianą 
wolumenów świadczonych usług powszechnych ulega zmianie wartość kosztów stałych 
przypadająca na pojedynczą usługę, podczas gdy wartość kosztów zmiennych             
przypadająca na pojedynczą usługę pozostaje niezmieniona, przy czym możliwe jest     
odstąpienie od uwzględniania zmian poziomu kosztów jednostkowych świadczenia usług 
powszechnych wynikających ze zmian wolumenów świadczonych usług powszechnych 
dla wybranych usług powszechnych, jeżeli łączne przychody z tytułu świadczenia 
tych usług nie są znaczące w stosunku do przychodów z tytułu świadczenia usług                
powszechnych ogółem; 

5) prognozowany wskaźnik wzrostu wydajności pracy operatora wyznaczonego w kolejnych 
latach danego okresu trzyletniego, określony w drodze konsultacji z operatorem           
wyznaczonym w oparciu o: 

a) prognozowany na dany okres trzyletni wzrost wydajności pracy przedstawiony przez 
operatora wyznaczonego lub 

b) ogólnodostępne wielkości prognozowane na dany okres trzyletni, publikowane 
w szczególności przez Główny Urząd Statystyczny, Eurostat lub Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy 

– przy czym wskaźnik wzrostu wydajności pracy jest mnożony przez udział kosztów   
wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń powiązanych wynagrodze-
niami w kosztach operacyjnych operatora wyznaczonego ogółem; 

6) premię za osiąganie wyników ponad wskaźniki czasu przebiegu przesyłek pocztowych, 
o której mowa w § 4. 

5. W przypadku gdy opłaty za usługi powszechne w roku bazowym zawarte                       
w obowiązującym cenniku usług powszechnych nie spełniają zasady ustalania opłat za usługi 
powszechne z uwzględnieniem kosztów ich świadczenia, Prezes UKE może w drodze        
konsultacji z operatorem wyznaczonym ustalić inne opłaty za usługi powszechne w roku    
bazowym, niż zawarte w obowiązującym cenniku usług powszechnych tak, aby spełniały one 
zasadę ustalania opłat za usługi powszechne z uwzględnieniem kosztów ich świadczenia. 

§ 3. Maksymalne roczne poziomy opłat za usługi powszechne w obrocie: 

1) krajowym, dla których uwzględnia się zmiany poziomu kosztów jednostkowych ich 
świadczenia wynikające ze zmian ich wolumenów, ustala się według wzoru: 
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tip , – maksymalna opłata za usługę i w roku t, 

0,tip – opłata za usługę i w roku bazowym, 
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tRPI – skumulowany wskaźnik wzrostu cen dóbr konsumpcyjnych w gospodarce, 

tW – skumulowany prognozowany wskaźnik wzrostu wydajności pracy od roku t0 do roku t, 

iFL – udział kosztów zmiennych dotyczących wynagrodzeń w kosztach zmiennych ogółem 
dla usługi i, 
F – udział kosztów stałych w kosztach ogółem, 
FL – udział kosztów wynagrodzeń w kosztach stałych, 

0,tiQ – wolumen usługi i w roku bazowym, 

tiQ , – wolumen usługi i w roku t, 

tiJ ,  – premia za osiąganie wyników ponad wskaźniki czasu przebiegu przesyłek pocztowych 
w ramach usługi i w roku t; 

2) zagranicznym, dla których nie uwzględnia się zmian poziomu kosztów jednostkowych ich 
świadczenia wynikających ze zmian ich wolumenów, ustala się według wzoru: 

[ ] )1())1((1)1( ,0,, tiitttiti JFFLFFLWRPIpp +××+−××−×+×=  

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

tip , – maksymalna opłata za usługę i w roku t, 

0,tip – opłata za usługę i w roku bazowym, 

tRPI – skumulowany wskaźnik wzrostu cen dóbr konsumpcyjnych w gospodarce, 

iFL – udział kosztów zmiennych dotyczących wynagrodzeń w kosztach zmiennych ogółem 
dla usługi i, 
F – udział kosztów stałych w kosztach ogółem, 
FL – udział kosztów wynagrodzeń w kosztach stałych, 

tW – skumulowany prognozowany wskaźnik wzrostu wydajności pracy od roku t0 do roku t, 

tiJ ,  – premia za osiąganie wyników ponad wskaźniki czasu przebiegu przesyłek pocztowych 
w ramach usługi i w roku t. 

§ 4. 1. Zawarta we wzorze premia za osiąganie wyników ponad wskaźniki czasu  
przebiegu przesyłek pocztowych określone w przepisach wydanych na podstawie art. 47 
ustawy, jest rozumiana jako dodatkowy procentowy wzrost opłat za usługi powszechne przy-
sługujący operatorowi wyznaczonemu. 

2. Premię przyznaje Prezes UKE na podstawie wyników badań czasu przebiegu przesyłek 
pocztowych uzyskanego przez operatora wyznaczonego w zakresie usług powszechnych  
w obrocie krajowym, o których mowa w art. 55 ust. 1 ustawy. 

3. Premia dotyczy tylko tych usług powszechnych, które podlegają badaniom czasu przebiegu 
przesyłek pocztowych, o których mowa w ust. 2. 
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4. Premia obliczana jest jako różnica pomiędzy rzeczywistym wskaźnikiem czasu przebiegu 
przesyłek pocztowych, a odpowiednim wskaźnikiem czasu przebiegu tych przesyłek        
określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ustawy, o którym mowa w ust. 1. 
Dodatkowy wzrost opłat z tytułu premii nie może być wyższy niż 5%. 

5. Premia dla roku t obliczana jest na podstawie aktualnych wyników badań, zawartych 
w opublikowanym przez Prezesa UKE rocznym raporcie, o którym mowa w art. 52 ust. 8 
ustawy z dnia ... – Prawo pocztowe. 

§ 5. Dopuszcza się wprowadzenie zmian poziomu opłat za poszczególne usługi       
powszechne nie więcej niż o 10% w porównaniu do ustalonego maksymalnego rocznego  
poziomu z zastrzeżeniem, że przychody wyliczone w oparciu o wolumen poszczególnych 
usług powszechnych w danym roku i zmieniony poziom opłat dla danego roku nie będą  
przekraczać przychodów wyliczonych w oparciu o wolumen poszczególnych usług            
powszechnych w danym roku i maksymalny roczny poziom opłat ustalony dla danego roku. 

§ 6. Obniżenie poziomu opłat za którąkolwiek z usług powszechnych nie może     
skutkować ustaleniem opłaty poniżej kosztu jednostkowego jej świadczenia.  

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. 

 
MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 

 

 

 

 

 

W POROZUMIENIU: 

MINISTER FINANSÓW 
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UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia w sprawie metodologii ustalania maksymalnych rocznych poziomów 
opłat za usługi powszechne stanowi wykonanie przepisu upoważniającego zawartego 
w art. 55 ust. 5 ustawy – Prawo pocztowe, implementującej Dyrektywę 2008/6/WE  z dnia 
20 lutego 2008 r. zmieniającą Dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego                  
urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty. Dyrektywa ta, zwana 
dalej III Dyrektywą pocztową, określa datę 31 grudnia 2010 r. jako termin wprowadzenia 
przez państwa członkowskie w życie przepisów krajowych, wykonawczych                       
i administracyjnych niezbędnych do jej wykonania. Jednocześnie, na zasadzie odstępstwa, 
daje możliwość  przesunięcia terminu jej wdrożenia do dnia 31 grudnia 2012 r. Polska      
skorzystała z możliwości przesunięcia terminu wdrożenia nowych przepisów i w związku 
z tym mają one wejść w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. 
Jednym z kluczowych zadań regulacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku usług          
pocztowych w najbliższym okresie będzie wspieranie rozwoju konkurencyjności poprzez 
udział we właściwej implementacji postanowień III Dyrektywy pocztowej oraz przejście do 
działania na w pełni zliberalizowanym rynku. Stworzenie konkurencyjnego środowiska          
o stosunkowo niskich barierach wejścia dla przedsiębiorców da klientom dostęp do wysokiej 
jakości usług, w tym usług powszechnych. Usługi te, oprócz wymogów jakościowych,       
powinny być również dostępne po przystępnych cenach. Wynika to z jednego z celów     
szczegółowych służących ochronie interesów konsumentów wskazanych w III Dyrektywie 
pocztowej, tj. wymogu zapewnienia przystępności cen usług powszechnych (art. 1 pkt 14 III 
Dyrektywy pocztowej). Wymóg ten wpisany jest również w zakres obowiązku świadczenia 
usług powszechnych przez operatora wyznaczonego. Zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt 4 Prawa 
pocztowego obowiązek operatora wyznaczonego obejmuje między innymi świadczenie usług 
powszechnych po przystępnych cenach.  
Cel w postaci zapewnienia przystępności cenowej usług powszechnych ma zostać osiągnięty 
poprzez opracowanie zasad zatwierdzania cenników usług powszechnych w oparciu o metodę 
ustalania maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne (ang. price cap).  
Zastosowanie tej metodologii ma jednocześnie przyczyniać się do podnoszenia efektywności 
funkcjonowania operatora wyznaczonego i jakości świadczonych przez niego usług            
powszechnych. 

Art. 55 ust. 5 ustawy – Prawo pocztowe zawierający upoważnienie do wydania niniejszego 
rozporządzenia zawarty został w rozdziale 4 – „Świadczenie usług powszechnych”                 
– mieszczącym przepisy określające usługi powszechne i sposób realizacji obowiązku       
państwa zapewnienia dostępu do usług powszechnych, które uznane zostały za niezbędne do 
zaspokojenia podstawowych potrzeb społeczeństwa w zakresie usług pocztowych. 

Zgodnie z art. 55 Prezes UKE określa, w drodze decyzji, na trzyletnie okresy maksymalne 
roczne poziomy opłat za usługi powszechne, mając na uwadze zapewnienie przystępności 
cenowej tych usług. W celu zapewnienia możliwości realizacji tego zadania ustawodawca 
przewidział odpowiednie obowiązki informacyjne nałożone na operatora wyznaczonego. Jest 
on obowiązany przedstawić na wezwanie Prezesa UKE w terminie w nim określonym, nie 
krótszym niż 7 dni, dane niezbędne do ustalenia maksymalnych rocznych poziomów opłat za 
usługi powszechne wraz z uzasadnieniem, które powinno w szczególności wskazywać sposób 
wyliczenia tych danych. Prezes UKE może wezwać operatora wyznaczonego do             
przedstawienia, w terminie nie krótszym niż 7 dni od otrzymania wezwania, wyjaśnień     
niezbędnych do wydania decyzji w sprawie maksymalnych rocznych poziomów opłat za 
usługi powszechne.  
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Nowowprowadzane zasady kontroli opłat za usługi powszechne stanowią rozwiązanie        
polegające na tym, że Prezes UKE będzie, w drodze decyzji, określał na okresy trzyletnie   
maksymalne roczne poziomy opłat, mając na uwadze zapewnienie przystępności cenowej 
usług powszechnych. Rozwiązanie to powinno umożliwić większą niż dotychczas             
elastyczność kształtowania opłat przez operatora wyznaczonego i stworzyć przestrzeń do 
konkurencji cenowej w dopuszczonych decyzją Prezesa UKE granicach, co jest istotne dla 
skutecznego konkurowania na zliberalizowanym rynku pocztowym. W przypadku znacznych 
zmian wartości danych stosowanych przy ustaleniu maksymalnych rocznych poziomów opłat 
za usługi powszechne, Prezes UKE może zmienić wydaną wcześniej decyzję określając    
maksymalny roczny poziom opłat za usługi powszechne na czas pozostały do zakończenia 
trzyletniego okresu, którego dotyczyła decyzja. Jest to istotne rozwiązanie dla prawidłowego 
funkcjonowania przepisu w warunkach, gdy zmianie ulegną wielkości istotne dla ustalenia 
maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne w sposób lub w skali,       
których nie można było przewidzieć przy wydawaniu decyzji.  

Zgodnie z art. 55 ust. 5 minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, metodologię 
ustalania maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne, zapewniając 
uwzględnienie w metodologii zmian warunków rynkowych oraz jej przejrzystość. 

Celem rozporządzenia jest określenie metodologii ustalania maksymalnych rocznych        
poziomów opłat za usługi powszechne w drodze decyzji Prezesa UKE. 

Projekt przewiduje, że maksymalne roczne poziomy opłat za usługi powszechne będą       
ustalane na okresy trzyletnie, odrębnie dla każdego roku danego okresu trzyletniego,             
w oparciu o dane rzeczywiste i wielkości prognozowane, z zastrzeżeniem okoliczności,          
o których mowa w § 5 projektu (§ 2 ust. 1). Maksymalne roczne poziomy opłat za usługi  
powszechne mogą być ustalane dla pojedynczych usług powszechnych lub dla usług          
powszechnych pogrupowanych ze względu na ich podobieństwo. Rozdział usług               
powszechnych do poszczególnych grup określi Prezes UKE w przedmiotowej decyzji.     
Rozdział usług powszechnych do poszczególnych grup będzie możliwy w szczególności ze 
względu na wagę lub gabaryt danej przesyłki pocztowej zaliczonej do usług powszechnych, 
a także w przypadku określenia wolumenów świadczonych usług w oparciu o trend           
wyznaczony na bazie wolumenów świadczonych usług powszechnych w 5 latach              
poprzedzających rok bazowy (tj. rok bezpośrednio poprzedzający pierwszy rok danego okresu 
trzyletniego), jeżeli operator wyznaczony dysponuje danymi z lat poprzedzających rok       
bazowy na niższym poziomie szczegółowości, obejmującym grupę podobnych usług         
powszechnych. 

§ 2 ust. 4 projektu określa, że ustalając maksymalne roczne poziomy opłat za usługi          
powszechne uwzględnia się: 

• opłaty za usługi powszechne w roku bazowym,  
• wskaźnik wzrostu cen dóbr konsumpcyjnych w gospodarce, obliczony dla kolejnych 

lat danego okresu trzyletniego, 
• wolumeny świadczonych usług powszechnych, obliczone dla kolejnych lat danego 

okresu trzyletniego, 
• zmiany poziomu kosztów jednostkowych świadczenia usług powszechnych             

wynikające ze zmian wolumenów świadczonych usług powszechnych,  
• prognozowany wskaźnik wzrostu wydajności pracy operatora wyznaczonego             

w kolejnych latach danego okresu trzyletniego, określony w drodze konsultacji           
z operatorem wyznaczonym,  



7 

 

• premię za osiąganie wyników ponad wskaźniki czasu przebiegu przesyłek             
pocztowych. 

Zgodnie z przepisami § 2 ust. 4 pkt 1 oraz § 6 projektu rozporządzenia, Prezes UKE 
uwzględniając opłaty za usługi powszechne w roku bazowym będzie brał pod uwagę opłaty 
zawarte w obowiązującym cenniku usług powszechnych. W przypadku gdy opłaty za usługi 
powszechne w roku bazowym zawarte w obowiązującym cenniku usług powszechnych nie 
spełniają zasady ustalania opłat za usługi powszechne z uwzględnieniem kosztów ich     
świadczenia, Prezes UKE może w drodze konsultacji z operatorem wyznaczonym ustalić inne 
opłaty za usługi powszechne w roku bazowym, niż zawarte w obowiązującym cenniku usług 
powszechnych tak, aby spełniały one zasadę ustalania opłat za usługi powszechne                   
z uwzględnieniem kosztów ich świadczenia. 

Wskaźnik wzrostu cen dóbr konsumpcyjnych w gospodarce, obliczany będzie dla kolejnych 
lat danego okresu trzyletniego w oparciu o ogólnodostępne wielkości prognozowane na dany 
okres trzyletni, publikowane w szczególności przez Główny Urząd Statystyczny, Eurostat, 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy, lub w oparciu o trend wyznaczony na bazie         
wskaźników wzrostu cen dóbr konsumpcyjnych w gospodarce w latach poprzedzających rok 
bazowy. Kolejny czynnik brany pod uwagę przy ustalaniu maksymalnych poziomów opłat     
– wolumeny świadczonych usług powszechnych, obliczane będą dla kolejnych lat danego 
okresu trzyletniego w oparciu o trend wyznaczony na bazie danych rzeczywistych                  
o wolumenach świadczonych usług powszechnych w latach poprzedzających rok bazowy lub 
wielkości prognozowane przez operatora wyznaczonego na dany okres trzyletni. 

Prezes UKE uwzględniając przy podejmowaniu decyzji zmiany poziomu kosztów              
jednostkowych świadczenia usług powszechnych wynikające ze zmian wolumenów       
świadczonych usług powszechnych, powinien zgodnie z metodologią określoną w projekcie, 
mieć na uwadze relację stałych i zmiennych kosztów świadczenia usług powszechnych,    
określoną w drodze konsultacji z operatorem wyznaczonym. W szczególności powinien    
zostać uwzględniony fakt, że wraz ze zmianą wolumenów świadczonych usług powszechnych 
ulega zmianie wartość kosztów stałych przypadająca na pojedynczą usługę, podczas gdy    
wartość kosztów zmiennych przypadająca na pojedynczą usługę pozostaje niezmieniona. 
Możliwe będzie odstąpienie od uwzględniania zmian poziomu kosztów jednostkowych 
świadczenia usług powszechnych wynikających ze zmian wolumenów świadczonych usług 
powszechnych dla wybranych usług powszechnych, jeżeli łączne przychody z tytułu     
świadczenia tych usług nie są znaczące w stosunku do przychodów z tytułu świadczenia usług 
powszechnych ogółem. 

§ 2 ust. 4 pkt 5 i 6 projektu nakazują uwzględnić również prognozowany wskaźnik wzrostu 
wydajności pracy operatora oraz premię za osiąganie wyników ponad wskaźniki czasu     
przebiegu przesyłek pocztowych.  

Wskaźnik wzrostu wydajności pracy określony zostanie w drodze konsultacji Prezesa UKE 
z operatorem wyznaczonym w oparciu o prognozowany na dany okres trzyletni wzrost       
wydajności pracy przedstawiony przez operatora wyznaczonego lub ogólnodostępne        
wielkości prognozowane na dany okres trzyletni, publikowane w szczególności przez Główny 
Urząd Statystyczny, Eurostat lub Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Wskaźnik wzrostu 
wydajności pracy jest mnożony przez udział kosztów wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych 
i innych świadczeń powiązanych z wynagrodzeniami w kosztach operacyjnych operatora   
wyznaczonego ogółem. 

Premia za osiąganie wyników ponad wskaźniki czasu przebiegu przesyłek pocztowych    
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ustawy zawarta została we wzorze 
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określonym w § 3 projektu i zgodnie z § 4 rozumiana jest jako dodatkowy procentowy wzrost 
opłat za usługi powszechne przysługujący operatorowi wyznaczonemu. Premię przyznawać 
będzie Prezes UKE na podstawie wyników badań czasu przebiegu przesyłek pocztowych  
uzyskanego przez operatora wyznaczonego w zakresie usług powszechnych w obrocie      
krajowym. Premia dotyczy tylko tych usług powszechnych, które podlegają badaniom czasu 
przebiegu przesyłek pocztowych i będzie obliczana jako różnica pomiędzy rzeczywistym 
wskaźnikiem czasu przebiegu przesyłek pocztowych a odpowiednim wskaźnikiem czasu 
przebiegu tych przesyłek określonym w ww. rozporządzeniu. Dodatkowy wzrost opłat           
z tytułu premii nie będzie mógł być wyższy niż 5%. 

Wzory, według których ustalane będą maksymalne roczne poziomy opłat za usługi            
powszechne w obrocie krajowym i międzynarodowym określa § 3 projektu rozporządzenia. 
W obrocie krajowym, poziomy opłat ustala się według wzoru uwzględniającego zmiany   
poziomu kosztów jednostkowych ich świadczenia wynikające ze zmian ich wolumenów 

Dla usług w obrocie zagranicznym, z uwagi na nadmierną fluktuację wolumenów, które nie 
pozwalają na wiarygodne wyliczenie trendu, przyjęto uproszczoną metodę kalkulacji pułapów 
cenowych w kolejnych okresach, bez uwzględniania zmiany wolumenów. Ze względu na 
fakt, że przychody z przesyłek zagranicznych stanowią nieznaczny odsetek przychodów ze 
świadczenia wszystkich usług powszechnych, założenie to nie ma istotnego wpływu na     
wyniki kalkulacji. 

Na podstawie § 5 projektu dopuszcza się wprowadzenie zmian poziomu opłat za                
poszczególne usługi powszechne nie więcej niż o 10% w porównaniu do ustalonego         
maksymalnego rocznego poziomu z zastrzeżeniem, że przychody wyliczone w oparciu           
o wolumen poszczególnych usług powszechnych w danym roku i zmieniony poziom opłat dla 
danego roku nie będą przekraczać przychodów wyliczonych w oparciu o wolumen            
poszczególnych usług powszechnych w danym roku i maksymalny roczny poziom opłat    
ustalony dla danego roku. Przewidziany w § 5 projektu rozporządzenia przepis został        
wprowadzony jedynie w celu umożliwienia operatorowi dokonywania zaokrągleń cen do 5 gr 
i 10 gr, co jest istotne z punktu widzenia usług opłacanych znaczkami pocztowymi.            
Mechanizm opisany w § 5 działa w ten sposób, że każde zaokrąglenie w górę ceny danej 
usługi powszechnej ponad wyznaczony pułap musi mieć odzwierciedlenie w obniżeniu ceny 
innej usługi, a nawet grupy usług, ponieważ musi być zachowana w takim przypadku zasada 
utrzymania przychodów na tym samym poziomie. 

Dodatkowo § 6 projektu stanowi, że obniżenie poziomu opłat za którąkolwiek z usług        
powszechnych nie może skutkować ustaleniem opłaty poniżej kosztu jednostkowego jej 
świadczenia. Jest to zgodne z art. 53 ust. 1 ustawy stanowiącym, iż operator wyznaczony jest 
obowiązany ustalać opłaty za usługi powszechne w sposób przejrzysty i niedyskryminujący 
oraz odzwierciedlający koszty świadczenia tych usług. 

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji, o której mowa w przepisach dotyczących  
sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

1. Podmioty na które oddziałuje rozporządzenie 
Podmiotami, do których adresowane będzie rozporządzenie jest Prezes Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej oraz operator wyznaczony do świadczenia powszechnych usług pocztowych 
na podstawie przepisów projektowanego Prawa pocztowego. 

2. Konsultacje społeczne 
W ramach konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony na         
internetowych stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Administracji             
i Cyfryzacji oraz zostanie przesłany do następujących podmiotów: 
1) Konfederacji Pracodawców Polskich, 
2) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, 
3) Business Center Club, 
4) Forum Przewoźników Ekspresowych, 
5) Poczty Polskiej S.A., 
6) InPost Sp. z o.o., 
7) Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych. 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa               
i budżety jednostek samorządu terytorialnego 
Projektowane rozporządzenie jest istotne z punktu widzenia nowego systemu finansowania 
usługi powszechnej. Rezygnacja z ustanowionego dla operatora publicznego obszaru        
zastrzeżonego, którego podstawową funkcją było finansowanie usługi powszechnej, zmusza 
także do zmiany metody ustalania cen w zakresie usług powszechnych. Operator             
wyznaczony będzie musiał dysponować większą elastycznością przy ustalaniu cen dla usług 
powszechnych, a to wiąże się z rozszerzeniem zadań regulacyjnych Prezesa UKE. Jednym 
z takich zadań, które wynika wprost z treści projektowanego rozporządzenia, będzie ustala-
nie w drodze decyzji maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne. 
Z uwagi na specjalistyczny charakter regulacji, jej realizacja będzie skutkowała większym 
zapotrzebowaniem Urzędu na środki budżetowe. 
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw 
Proponowane przepisy mają na celu poprawę konkurencyjności rynku usług pocztowych. 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 
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       Projekt  
 
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ADMINISTRACJI i CYFRYZACJI1)

                                                    z dnia 
  

w sprawie konkursu na operatora pocztowego wyznaczonego do świadczenia usług 
powszechnych 

 
Na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy z dnia … – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. …) 

zarządza się, co następuje: 
 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) wymagany zakres informacji umieszczanych w ogłoszeniu o konkursie na operatora 
wyznaczonego obowiązanego do świadczenia usług powszechnych;  
2) zakres wymaganej dokumentacji; 
3) tryb postępowania konkursowego.  

 
Rozdział 2 

Ogłaszanie konkursu 
 

§ 2. 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu opublikowania ogłoszenia o konkursie w prasie 
codziennej o zasięgu ogólnokrajowym. 
2. Z dniem rozpoczęcia konkursu Prezes UKE udostępnia w siedzibie Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej, zwanego dalej „UKE”, dokumentację konkursową, o której mowa w § 4. 
 

§ 3. W ogłoszeniu o konkursie określa się: 
1) przedmiot i zakres konkursu, podając w szczególności określenie usługi powszechnej, 

poszczególnych usług wchodzących w jej skład oraz obszar, na którym usługi 
powszechne będą wykonywane, wymagane warunki świadczenia tych usług w tym 
dostępność placówek pocztowych;  

2) warunki uczestnictwa w konkursie, podając w szczególności: 
a) sposób nabycia oraz wysokość opłaty za dokumentację konkursową, 
b) miejsce i formę złożenia oferty, 
c) termin złożenia oferty, który nie może być krótszy niż 45 dni od dnia opublikowania 
ogłoszenia o konkursie; 

3) kryteria oceny oferty. 
 
 
 

 
                                               
1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – łączność na podstawie § 1 ust. 2 
pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479). 
 



 
 

Rozdział 3 
Dokumentacja konkursowa 

 
§ 4. Dokumentacja konkursowa zawiera: 

1) warunki uczestnictwa w konkursie, w szczególności dotyczące: 
a) złożenia oferty w miejscu, formie oraz terminie określonych w ogłoszeniu o konkursie 

oraz zachowania zgodności oferty z wymaganiami określonymi w pkt 2, 
b) nabycia dokumentacji konkursowej, 
c) podania adresu właściwego do doręczeń; 

2) wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta, w szczególności dotyczące: 
a) opisu sposobu przygotowania oferty, 
b) określenia przedmiotu oferty zgodnie z ogłoszeniem, 
c) określenia zawartości oferty, poprzez wskazanie informacji i dokumentów, 

dołączanych do oferty; 
3) w zakresie kryteriów oceny ofert: 

a) listę i szczegółowy opis kryteriów oceny ofert, w szczególności: 
– kryterium jakości i dostępności świadczenia usługi powszechnej z określonymi 

minimalnymi wymaganiami dotyczącymi wskaźników czasu przebiegu przesyłek, 
sposobu rozmieszczenia placówek pocztowych oraz sposobem obliczania tych 
wskaźników, 

– kryterium prognozy kosztów świadczenia usługi powszechnej, 
– kryterium zapewnienia ciągłości świadczenia usług powszechnych, 
– kryterium zdolności operatora do realizacji planu emisji znaczków pocztowych, 

b) określenie maksymalnej liczby punktów, jaką może uzyskać oferta w zakresie każdego 
z kryteriów oceny, 

c)  opis sposobu oceny ofert w zakresie każdego z kryteriów oceny ofert, 
d)  informację o minimum kwalifikacyjnym. 

 
§ 5. 1. Podmiot, który nabył dokumentację konkursową, może, nie później niż na 21 dni 
przed upływem terminu do złożenia ofert, zwrócić się do Prezesa UKE z wnioskiem 
o wyjaśnienie jej treści. 

2. Prezes UKE niezwłocznie publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej UKE treść 
wniosku, o którym mowa w ust. 1, bez ujawnienia źródła wniosku. 

3. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w ust. 1, Prezes UKE pozostawia bez 
wyjaśnienia. 

4.  Wyjaśnienie treści dokumentacji Prezes UKE niezwłocznie publikuje w Biuletynie 
Informacji Publicznej UKE. 

5.  Wyjaśnienie, o którym mowa w ust. 4, jest wiążące dla uczestników konkursu. 
6.  Prezes UKE może z urzędu, nie później niż na 30 dni przed upływem terminu do złożenia 

ofert, sprostować oczywistą omyłkę w treści dokumentacji konkursowej.  
7. Prezes UKE niezwłocznie publikuje sprostowanie w Biuletynie Informacji Publicznej 

UKE. Sprostowanie jest wiążące dla uczestników konkursu. 
 

§ 6. Uczestnik konkursu, przed upływem terminu do złożenia ofert, może wprowadzić 
zmiany w złożonej ofercie poprzez jej wycofanie i złożenie nowej. 
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Rozdział 4 
Komisja konkursowa 

 
§ 7. 1. Do przeprowadzenia konkursu Prezes UKE powołuje odpowiednio Komisję 

konkursową, zwaną dalej „Komisją”. 
2. Komisja składa się z co najmniej 5 osób, w tym przewodniczącego oraz jego zastępcy 
wyznaczanych przez Prezesa UKE. Osoby wchodzące w skład Komisji Prezes UKE powołuje 
spośród osób posiadających wiedzę i doświadczenie niezbędne do przeprowadzenia konkursu, 
będących pracownikami UKE. 
 

§ 8. 1. Po sporządzeniu listy, o której mowa w § 13 ust. 1, członek Komisji składa 
pisemne oświadczenie, że: 

1) nie pozostaje w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 
oraz nie jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z żadnym 
uczestnikiem konkursu, jego zastępcą prawnym lub członkami władz osób prawnych 
ubiegających się o świadczenie usług powszechnych; 

2) przed upływem jednego roku od daty rozpoczęcia konkursu nie pozostawał w stosunku 
pracy lub zlecenia z żadnym uczestnikiem konkursu; 

3) przed upływem jednego roku od daty rozpoczęcia konkursu nie był członkiem władz 
osób prawnych ubiegających się o świadczenie usług powszechnych; 

4) nie pozostaje z żadnym uczestnikiem konkursu, jego zastępcą prawnym lub członkami 
władz osób prawnych ubiegających się o świadczenie usług powszechnych w takim 
stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do 
jego bezstronności. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust 1, odbiera przewodniczący Komisji i przekazuje je 
Prezesowi UKE. 
3. Członek Komisji do czasu zakończenia jej prac jest obowiązany niezwłocznie powiadomić 
przewodniczącego Komisji o każdej zmianie stanu objętego oświadczeniem, o którym mowa 
w ust. 1. Informację taką przewodniczący niezwłocznie przekazuje Prezesowi UKE. 
 

§ 9. 1. Prezes UKE odwołuje członka Komisji w przypadku: 
1) niezłożenia pisemnego oświadczenia, o którym mowa w § 8 ust. 1; 
2) wystąpienia zmiany stanu objętego tym oświadczeniem; 
3) długotrwałej choroby, uniemożliwiającej jego udział w pracach Komisji. 

2. Mandat członka Komisji wygasa w przypadku: 
1) jego śmierci; 
2) ustania stosunku pracy w UKE. 

3. Jeżeli w wyniku odwołania lub wygaśnięcia mandatu liczba członków Komisji jest 
mniejsza niż 5, Prezes UKE wyznacza kolejnego członka zgodnie z § 7. Do kolejnego 
członka Komisji stosuje się przepisy § 8. 
4. Komisja przystępuje do dalszych prac po uzyskaniu pisemnej informacji od Prezesa UKE 
o ostatecznym ustaleniu jej składu. 
 

Rozdział 5 
Tryb pracy Komisji 

 
§ 10. 1. Komisja pracuje na posiedzeniach, z zastrzeżeniem ust. 4. 

2. Posiedzenia Komisji odbywają się w terminie i miejscu wskazanym przez 
przewodniczącego Komisji. 
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3. W posiedzeniach Komisji biorą udział tylko jej członkowie. 
4. Członkowie Komisji mogą zapoznawać się ze złożonymi ofertami poza posiedzeniami 
Komisji w pomieszczeniu wyznaczonym do tego celu przez przewodniczącego Komisji. 
 

§ 11. 1. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokoły. 
2. Protokół sporządza wyznaczony przez przewodniczącego członek Komisji, a w przypadku 
jego nieobecności inny członek Komisji wyznaczony przez przewodniczącego Komisji. 
3. Protokół z posiedzenia Komisji zawiera w szczególności: 
   1) datę i miejsce posiedzenia; 
   2) listę uczestników posiedzenia; 
   3) ustalenia Komisji. 
4. Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu podpisują protokół z posiedzenia Komisji oraz 
co najmniej jeden członek Komisji parafuje każdą stronę protokołu oraz załączników do 
protokołu, z wyjątkiem arkusza oceny indywidualnej oferty, podpisywanego przez członka 
Komisji wypełniającego ten arkusz. 
5. Wyznaczony przez przewodniczącego członek Komisji, do czasu zakończenia jej prac, 
przechowuje dokumentację z prac Komisji, obejmującą w szczególności: 
   1) protokoły z posiedzeń Komisji; 
   2) uchwały Komisji; 
   3) informacje o pracach Komisji sporządzane dla Prezesa UKE. 
6. Do czasu zakończenia konkursu dostęp do dokumentacji z prac Komisji posiada tylko 
Prezes UKE, członkowie Komisji oraz upoważnieni przez Prezesa UKE pracownicy UKE, 
z zastrzeżeniem § 23 ust. 2 pkt 7. 
 

§ 12. 1. Pracami Komisji kieruje przewodniczący Komisji, a w przypadku jego 
nieobecności zastępca przewodniczącego. 
2. Do zadań przewodniczącego Komisji należy w szczególności: 

1) organizowanie prac Komisji; 
2) reprezentowanie Komisji przed Prezesem UKE; 
3) wyznaczanie terminów posiedzeń Komisji i przewodniczenie tym posiedzeniom; 
4) wyznaczanie poszczególnym członkom Komisji zadań, w tym zlecanie przygotowania 

dokumentów przyjmowanych przez Komisję. 
 

§ 13. 1. Komisja podejmuje uchwały w sprawach: 
   1) zakończenia badania ofert w I lub II etapie, o których mowa odpowiednio w § 17 i § 19; 
   2) przyjęcia protokołu, o którym mowa w § 22; 

3) innych, na wniosek przewodniczącego lub członka Komisji. 
2. Komisja podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, 
w obecności co najmniej połowy składu Komisji. W przypadku równej liczby głosów 
o wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego Komisji. 
 

§ 14. 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozporządzeniu, Komisja działa 
na podstawie uchwalonego przez nią regulaminu. 
2. Regulamin Komisji zatwierdza Prezes UKE. 
 

Rozdział 6 
Przeprowadzanie konkursu 

 
§ 15. 1. Niezwłocznie po upływie terminu do składania ofert, przewodniczący Komisji 

zwołuje posiedzenie, podczas którego Komisja otwiera oferty złożone w terminie, a następnie 
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sporządza listę oferentów, którzy złożyli oferty w terminie, z zachowaniem kolejności 
złożenia ofert. 
2. Listę, o której mowa w ust 1, przewodniczący Komisji przekazuje Prezesowi UKE 
niezwłocznie po jej sporządzeniu, w celu ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej 
UKE. 
 

§ 16. 1. W przypadku złożenia oferty po upływie terminu do składania ofert, 
przewodniczący Komisji przekazuje Prezesowi UKE ofertę bez jej otwierania. 
2. Ofertę złożoną po terminie Prezes UKE zwraca oferentowi bez otwierania. 
 

§ 17. Badanie ofert przeprowadza się w dwóch etapach. 
 

§ 18. Etap I obejmuje sprawdzenie: 
   1) nabycia dokumentacji, o której mowa w § 4; 
   2) złożenia oferty w miejscu, formie oraz terminie określonych w ogłoszeniu; 
   3) zgodności złożonej oferty z wymaganiami określonymi w dokumentacji. 
 

§ 19. 1. Po zakończeniu badania ofert w etapie I, Komisja podejmuje uchwałę, 
w której wskazuje: 

1) oferty zakwalifikowane do etapu II; 
2) oferty niezakwalifikowane do etapu II, podając przyczyny ich niezakwalifikowania. 

2. Warunkiem zakwalifikowania oferty do etapu II konkursu jest spełnienie warunków 
i wymagań sprawdzanych w etapie I. 
 

§ 20. Etap II obejmuje ocenę: 
1) spełnienia kryteriów oceny ofert, o których mowa w § 3 pkt 3;  
2) zobowiązań, jeżeli zostały wskazane w dokumentacji konkursowej, o której mowa w § 4. 
 

§ 21.  Komisja dokonuje oceny punktowej ofert. Ocena oferty stanowi sumę punktów 
uzyskanych w etapie II. 
 

§ 22.  Po zakończeniu etapu II, Komisja podejmuje uchwałę, w której wskazuje liczbę 
punktów uzyskanych przez poszczególne oferty. 
 
 

Rozdział 7 
Zakończenie konkursu 

 
§ 23. 1. Niezwłocznie po zakończeniu etapu II Komisja sporządza protokół 

z przebiegu konkursu oraz przekazuje go Prezesowi UKE wraz z ofertami oraz dokumentacją 
konkursową, o której mowa w  § 4. 
2. Protokół zawiera w szczególności: 

1) oznaczenie czasu i miejsca przeprowadzenia etapów oceny ofert; 
2) imiona i nazwiska członków Komisji, ze wskazaniem czynności, w których brali 
udział; 
3) listę ofert zwróconych bez otwierania; 
4) listę ofert poddanych badaniu w etapie I; 
5) listę ofert zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do oceny w etapie II, 

 z podaniem przyczyn ich niezakwalifikowania; 
6) listę ofert, które nie uzyskały minimum kwalifikacyjnego; 
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7) szczegółowe uzasadnienie rozstrzygnięć i ocen dokonywanych w czasie konkursu; 
8) liczbę punktów jaką uzyskała każda oferta, w zakresie spełnienia poszczególnych 

 kryteriów etapu II oceny ofert; 
9) kolejność ofert wraz z ich oceną punktową; 

10) podpisy wszystkich członków Komisji, a w przypadku braku podpisu wzmiankę 
 o przyczynie jego braku. 

3. Komisja kończy pracę z dniem przyjęcia protokołu przez Prezesa UKE. 
 

§ 24. 1. Prezes UKE, niezwłocznie po otrzymaniu protokołu z przebiegu konkursu 
ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej UKE oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE 
wyniki konkursu. 
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: 

1) oznaczenie terminu, miejsca i przedmiotu konkursu; 
2) listę ofert zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do oceny w etapie II; 
3) kolejność ofert wraz z ich oceną punktową. 

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, kończy konkurs.  
 
 

Rozdział 8 
Przepisy przejściowe i końcowe 

 
§ 25. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 
 
 

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 
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UZASADNIENIE 
 
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie konkursu jest 
wykonaniem delegacji zawartej w art. 72 ust. 3 ustawy z dnia … – Prawo pocztowe. 
Procedura konkursowa umożliwia operatorom pocztowym działającym w obszarze 
konkurencyjnym dla usług powszechnych, ubieganie się o status operatora 
wyznaczonego i realizację usług w obszarze dotychczas zdominowanym przez 
operatora zasiedziałego – Pocztę Polską S.A. Regularny wybór operatora 
wyznaczonego stworzy szansę powierzenia obowiązku świadczenia usług 
powszechnych operatorowi pocztowemu najbardziej efektywnemu w tym zakresie. 
Jednocześnie 10-letni okres, na który wybrany zostanie operator wyznaczony, powinien 
zagwarantować zwrot poniesionych nakładów związanych z osiągnięciem pozycji 
rynkowej umożliwiającej podjęcie obowiązków operatora wyznaczonego.  
Praktyczne zastosowanie konkursu zależy od pojawienia się na polskim rynku operatora 
pocztowego (lub konsorcjum operatorów), spełniającego niezbędne warunki do 
świadczenia usług powszechnych, przede wszystkim w zakresie posiadania sieci 
własnej, umożliwiającej świadczenie usługi na terenie całego kraju z zachowaniem 
odpowiedniej dostępności, bądź dostępu do sieci udostępnionej na warunkach 
umownych przez innego przedsiębiorcę. Jednak w drugim przypadku, z uwagi na 
obowiązek zapewnienia powszechnej usługi pocztowej w sposób ciągły, istotne byłyby 
gwarancje trwałości takiego porozumienia. Byłby to więc istotny czynnik brany pod 
uwagę przy procedurze konkursowej. Wprowadzenie takiego rozwiązania zastąpi 
dotychczasowy system wyznaczania operatora zobowiązanego do świadczenia usług 
powszechnych bezterminowo, w drodze ustawy. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 
 

1.  Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie 
Podmiotami, na które oddziaływuje rozporządzenie jest Prezes Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej oraz operatorzy pocztowi ubiegający się o świadczenie usług 
powszechnych. 
 
2.  Konsultacje społeczne 
W ramach konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony na 
stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Administracji 
i Cyfryzacji zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.). 
W ramach konsultacji społecznych projekt zostanie przekazany do właściwych 
organizacji środowiskowych. 
 
3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa 
i budżety jednostek samorządu terytorialnego 
Przedmiotowe rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sektor finansów 
publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.  
 
4.  Wpływ regulacji na rynek pracy 
Przedmiotowe rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

5.  Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw 
Przedmiotowe rozporządzenie podniesie konkurencyjność gospodarki – w wyniku 
ewentualnej rywalizacji i konkurowania operatorów pocztowych o przyznanie im 
możliwości świadczenia usług powszechnych. Niewątpliwie wpłynie pozytywnie także 
na przedsiębiorczość, rozumianą jako cecha działania zmierzającego do zapewnienia 
racjonalnej i efektywnej koordynacji zasobów gospodarczych firmy. 
 
6.  Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 
Przedmiotowe rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój 
regionalny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11-09-aa 
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     Projekt  

 

ROZPORZĄDZENIE   

RADY MINISTRÓW 

z dnia 

w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, 
bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego 

 
Na podstawie art. 82 ust. 3  ustawy z dnia … – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. …) zarządza się, 
co następuje: 

 
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób wypełniania przez operatorów 
pocztowych obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa 
i porządku publicznego, w zakresie zapewnienia przez operatora pocztowego, w ramach 
wykonywanej przez siebie działalności pocztowej, technicznych i organizacyjnych 
możliwości wykonywania zadań przez Policję, Straż Graniczną, Agencję Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową, Centralne 
Biuro Antykorupcyjne i wywiad skarbowy, zwane dalej „uprawnionymi podmiotami” oraz 
prokuraturę i sądy.  

§ 2. Operator pocztowy zapewnia nieodpłatnie uprawnionym podmiotom oraz prokuraturze 
i sądom techniczne i organizacyjne możliwości wykonywania ich zadań poprzez: 

1) przygotowanie obiektów, urządzeń oraz stosowanych technik i technologii pocztowych do 
wyodrębnienia przesyłek wskazanych przez uprawnione podmioty oraz prokuraturę i sądy 
w celu przeprowadzenia uprawnionej kontroli, monitorowania, czasowego wyłączenia 
przesyłek z obrotu pocztowego lub ich zajęcia; 

2) przygotowanie technicznych systemów umożliwiających dostęp do przesyłanych w nich 
treści informacji, w tym danych identyfikujących podmiot korzystający z usług 
pocztowych oraz dotyczących faktu, okoliczności świadczenia usług pocztowych lub 
korzystania z tych usług, danych identyfikujących przesyłkę, danych dotyczących jej cech 
zewnętrznych oraz zbiorów tych danych. 

§ 3. Operator pocztowy wykonuje obowiązki, o których mowa w § 1 pkt 1, w sposób 
zapewniający dostęp uprawnionych podmiotów oraz prokuratury i sądów do obiektów 
i urządzeń wykorzystywanych do świadczenia usług pocztowych. 

§ 4. 1. Przesyłki i dane, o których mowa w § 2, operator udostępnia niezwłocznie na żądanie 
uprawnionych podmiotów oraz prokuratury i sądów, w miejscach z nimi uzgodnionych. 

2. W przypadku kodowania przez operatora przesyłek z korespondencją i danych,  
o których mowa w § 2, operator udostępnia je uprawnionym podmiotom oraz prokuraturze 
i sądom w formie niezakodowanej. 

§ 5. 1. Operator pocztowy w ramach przygotowań i wykonywania zadań powinien stosować 
się do wymagań ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 
Nr 182, poz. 1228). 



2. Udział pracowników operatora w realizacji zadań, o których mowa w § 2 i 4, powinien być 
ograniczony do niezbędnego minimum. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.1)

 
 
 

PREZES RADY MINISTRÓW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. 
w sprawie wykonywania przez operatorów zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa 
i porządku publicznego (Dz. U. Nr 90, poz. 603). 
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UZASADNIENIE 

 
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykonywania przez operatorów 

pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa 

i porządku publicznego jest wykonaniem delegacji zawartej w art. 82 ust. 3 ustawy z dnia ...  

– Prawo pocztowe (Dz. U. poz. ...) 

Niniejszy projekt rozporządzenia był poprzedzony rozporządzeniem Ministra Transportu 

z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie wykonywania przez operatorów zadań na rzecz 

obronności, bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego (Dz. U. Nr 90, 

poz. 603). 

Projektowane rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób wypełniania przez 

operatorów pocztowych obowiązku nieodpłatnego zapewnienia, w ramach wykonywanej 

przez siebie działalności pocztowej, technicznych i organizacyjnych możliwości 

wykonywania przez uprawnione organy ich zadań określonych odrębnymi przepisami, mając 

na względzie, aby wykonywanie tego obowiązku w jak najmniejszym stopniu zakłócało 

funkcjonowanie operatora pocztowego, kierując się zasadą osiągnięcia celu przy jak 

najniższych nakładach. 

Zakres regulacji wymaga aby rozporządzenie wydawane było przez Radę Ministrów 

analogicznie do podobnego rozporządzenia wydawanego na podstawie art. 179 ust. 12 ustawy 

z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.). 

 
W stosunku do dotychczasowych regulacji zrezygnowano z przepisu umożliwiającego 

odroczenie przez Prezesa UKE, na wniosek operatora, na okres nie dłuższy niż 6 m-cy 

terminu rozpoczęcia wykonywania przez operatora obowiązku wykonywania zadań na rzecz 

obronności, bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego w wyżej 

wymienionym zakresie. 

Zmiana związana jest z wprowadzeniem bezpośrednio w ustawie przepisu o możliwości  

zawieszenia obowiązku, w całości lub części, na okres nie dłuższy niż 6 m-cy, za zgodą 

Prezesa UKE, na wniosek operatora uzasadniony obiektywnymi i niezależnymi od operatora 

przyczynami technicznymi lub organizacyjnymi uniemożliwiającymi dalsze wykonywanie 

tego obowiązku (art. 82 ust. 2 ustawy).   
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie 
Podmiotami, do których adresowane jest rozporządzenie są operatorzy pocztowi.  

2. Konsultacje społeczne 
Z uwagi na przedmiot regulacji projektowanego rozporządzenia nie będzie konieczności 
przeprowadzania konsultacji społecznych. 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa 
i budżety jednostek samorządu  terytorialnego 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na budżet państwa oraz budżety 
jednostek samorządu terytorialnego.  

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.  

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało bezpośredniego wpływu na 
konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość oraz na funkcjonowanie przedsiębiorstw.  

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09/09/BS 
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     Projekt 

 

ROZPORZĄDZENIE   

RADY MINISTRÓW 

z dnia  

 w sprawie planu działań operatora pocztowego w sytuacjach szczególnych zagrożeń 
 
Na podstawie art. 83 ust. 4 ustawy z dnia … – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. …) zarządza się, co 
następuje:  
 
§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) rodzaje, zawartość, tryb sporządzania oraz aktualizacji przez operatora pocztowego planów 
działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń, zwanych dalej „planami”; 

2) organy uzgadniające plany oraz zakres tych uzgodnień. 
 
§ 2. 1. Operator pocztowy sporządza plany dla obszaru wykonywania działalności pocztowej, 
określonego we wniosku o wpis do rejestru operatorów pocztowych. 
2. Operator pocztowy, wykonujący działalność pocztową na jednym lub kilku obszarach, które 
przekraczają granice powiatu, sporządza plany dla części lub całości każdego województwa, na 
obszarze którego wykonuje działalność, zwane dalej „planami rejonowymi”. 
3. Operator pocztowy, o którym mowa w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym 
znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz. U. Nr 198, poz. 1314), dla którego organem organizującym 
i nadzorującym wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa jest minister właściwy do spraw 
łączności, sporządza plan dla obszaru całego kraju, zwany dalej „planem ogólnym”, oraz plany 
rejonowe, odrębnie dla obszaru każdego województwa, na obszarze którego wykonuje działalność. 
 
 
§ 3. 1. Operator pocztowy sporządzający plany dokonuje: 

1) analizy potencjalnych, szczególnych zagrożeń na obszarze, na którym wykonuje 
działalność pocztową; 

2) oceny wpływu szczególnych zagrożeń na własną infrastrukturę pocztową oraz zdolność do 
zachowania ciągłości prowadzonej przez siebie działalności pocztowej; 

3) analizy potrzeb w zakresie świadczenia, utrzymania i odtwarzania usług pocztowych: 
a) podmiotom i służbom wykonującym zadania w zakresie ratownictwa oraz niesienia 

pomocy ludności, 
b) podmiotom i służbom wykonującym zadania na rzecz obronności, bezpieczeństwa 

państwa i porządku publicznego, 
c) podmiotom właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego 
– wskazanych w ramach uzgodnień planów przez organy, o których mowa w § 6, zwanymi 
dalej „właściwymi podmiotami i służbami”, a także oceny możliwości zapewnienia tych 
potrzeb. 

2. Analizy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, na potrzeby sporządzenia planów rejonowych, 
operator pocztowy dokonuje na podstawie danych uzyskanych, po uprzednim zwróceniu się o ich 
udostępnienie, od właściwych terytorialnie wojewodów. 
3. Analizy, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 3, na potrzeby sporządzania planu ogólnego, operator 
pocztowy dokonuje na podstawie danych uzyskanych, po uprzednim zwróceniu się o ich 
udostępnienie, od organów, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2, lub wskazanych przez nie 
centralnych organów administracji rządowej, odpowiednio do ich kompetencji. 
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§ 4. Plan ogólny powinien zawierać: 

1) podstawowe dane identyfikujące przedsiębiorcę, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia … – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. …), zwanej dalej „ustawą”; 

2) imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów osób odpowiedzialnych za sporządzenie 
planu wraz z określeniem zakresu ich kompetencji; 

3) wykaz przeprowadzonych uzgodnień wraz z potwierdzeniem ich dokonania przez organy, 
o których mowa w § 6; 

4) ogólną charakterystykę prowadzonej działalności pocztowej oraz wykaz obiektów 
infrastruktury pocztowej o znaczeniu kluczowym dla funkcjonowania operatora 
pocztowego i obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa, 
ustalonych zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. 
w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz 
ich szczególnej ochrony (Dz. U. Nr 116, poz. 1090); 

5) wyniki analiz i oceny, o których mowa w § 3 ust. 1; 
6) procedury współpracy operatora pocztowego w sytuacjach szczególnych zagrożeń z innymi 

operatorami pocztowymi, w tym z zagranicznymi jeśli świadczy usługi pocztowe w obrocie 
zagranicznym; 

7) procedury współpracy operatora pocztowego z właściwymi podmiotami i służbami 
w zakresie: 
a) utrzymania ciągłości, a w przypadku jej utraty – odtwarzania świadczenia usług 

pocztowych z uwzględnieniem pierwszeństwa dla właściwych podmiotów i służb oraz 
po dokonaniu analizy, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, 

b) sposobów wzajemnego przekazywania informacji, alarmowania i ostrzegania, 
dotyczących sytuacji szczególnych zagrożeń, a także powiadamiania o konieczności 
podjęcia lub zaprzestania działań określonych w planie wraz z wykazem imion 
i nazwisk osób albo nazw służb właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego, 
adresów lub siedzib, numerów telefonów i innych danych kontaktowych oraz zakresem 
ich kompetencji; 

8) procedury współpracy operatora pocztowego z organami uzgadniającymi plan, o których 
mowa w § 6, w zakresie utrzymania ciągłości, a w przypadku jej utraty – odtwarzania 
świadczenia usług pocztowych; 

9) wykaz elementów infrastruktury pocztowej oraz sposób ich przygotowania do zapewnienia 
telekomunikacji na potrzeby właściwych podmiotów i służb wraz z procedurami 
uruchamiania tych elementów; 

10)  procedury współpracy operatora pocztowego z ministrem właściwym do spraw łączności 
oraz Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanym dalej „Prezesem UKE”, 
w zakresie określonym w pkt 7 lit. b; 

11)  opis struktur organizacyjnych przedsiębiorcy obowiązujących w przypadku wystąpienia 
sytuacji szczególnych zagrożeń wraz z wykazem imion i nazwisk osób albo nazw służb, 
właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego, adresów lub siedzib, numerów 
telefonów i innych danych kontaktowych oraz zakresem ich kompetencji; 

12)  opis wdrożonych systemów zabezpieczenia infrastruktury pocztowej przed zakłóceniami, 
skutkami katastrof, klęsk żywiołowych i nieuprawnionym dostępem oraz procedur 
działania i środków wdrażanych w sytuacjach szczególnych zagrożeń dla zabezpieczenia 
własnej infrastruktury pocztowej operatora pocztowego; 

13)  wykaz zrealizowanych inwestycji, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 lit. d 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania 
i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa (Dz. U. Nr 180, 
poz. 1855); 

14)  wykaz przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych podejmowanych w przypadku 
wprowadzenia ograniczeń w działalności pocztowej przewidzianych odrębnymi 
przepisami; 

15)  organizację doręczania: 
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a) kart powołania, o których mowa w rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie 
trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do 
czynnej służby wojskowej (Dz. U. Nr 122, poz. 1049, z 2009 r. Nr 192, poz. 1489 oraz 
z 2012 r. poz. 41), 

b) wezwań do wykonania świadczeń osobistych lub rzeczowych, o których mowa 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń 
osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w zakresie ogłoszenia mobilizacji i w czasie 
wojny (Dz. U. Nr 203, poz. 2081oraz z 2007 r. Nr 158, poz. 1109); 

16)  inne informacje dotyczące wykonywania przez przedsiębiorców zadań na rzecz 
obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego – na 
wniosek i w zakresie kompetencji organów, o których mowa w § 6. 

 
§ 5. Plan rejonowy powinien zawierać: 

1) treści określone w § 4 pkt 1 – 7 i  10 – 15; 
2) wykaz urządzeń infrastruktury pocztowej przeznaczonych lub możliwych do udostępnienia 

innym operatorom pocztowym lub uprawnionym podmiotom, niezbędnych do 
przeprowadzenia akcji ratowniczych, oraz procedury udostępniania tych urządzeń; 

3) charakterystykę asortymentową i ilościową zgromadzonych przez operatora pocztowego 
rezerw przeznaczonych na utrzymanie ciągłości świadczenia usług oraz ich odtworzenia 
w sytuacjach szczególnych zagrożeń wraz z procedurami ich użycia lub charakterystykę 
warunków zapewnienia dostawy urządzeń i podzespołów rezerwowych oraz usług, zgodnie 
z umowami zawartymi z dostawcami; 

4) procedury współpracy z właściwym wojewodą w zakresie określonym w § 4 pkt 7 lit. b 
i pkt 8; 

5) inne informacje niezbędne do wykonywania przez wojewodę zadań w zakresie zarządzania 
kryzysowego – na wniosek właściwego wojewody. 

 
§ 6. 1. Operator pocztowy sporządzający plan ogólny dokonuje jego uzgodnień z: 

1) Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych  
– w zakresie określonym w § 4 pkt 7 – 10; 

2) ministrem właściwym do spraw zagranicznych, ministrem właściwym do spraw finansów 
publicznych, Ministrem Sprawiedliwości, Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
oraz Szefem Agencji Wywiadu – w zakresie określonym w § 4 pkt 7 i 8; 

3) ministrem właściwym do spraw wewnętrznych – w zakresie utrzymania ciągłości, 
a w przypadku jej utraty – odtwarzania świadczenia usług pocztowych organom 
administracji rządowej lub samorządu terytorialnego; 

4) ministrem właściwym do spraw łączności – w zakresie określonym w § 4 pkt 8 – 10, 13 
i 14; 

5) Prezesem UKE – w zakresie określonym w § 4 pkt 8, 10 i 14; 
6) Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – w zakresie określonym w § 4 pkt 15. 

2. Operator pocztowy sporządzający plany rejonowe dokonuje jego uzgodnień z: 
1) ministrem właściwym do spraw łączności – w zakresie określonym w § 4 pkt 10, 13 i 14; 
2) Prezesem UKE – w zakresie określonym w § 4 pkt 10 i 14; 
3) właściwym wojewodą – w zakresie określonym w § 4 pkt 4 i 5 oraz w zakresie utrzymania 

ciągłości, a w przypadku jej utraty – odtwarzania świadczenia usług pocztowych: 
a) jednostkom organizacyjnym podporządkowanym wojewodzie, nadzorowanym przez 

niego oraz przedsiębiorcom, dla których wojewoda jest organem założycielskim, 
b) organom samorządu terytorialnego; 

4) szefami wojewódzkich sztabów wojskowych – w zakresie określonym w § 4 pkt 15. 
 
§ 7. Po dokonaniu uzgodnień, o których mowa w § 7 operator pocztowy zatwierdza oraz  
wprowadza plany do stosowania, co potwierdza podpisem osoba uprawniona do prowadzenia 
spraw przedsiębiorcy w zakresie określonym w rozporządzeniu. 
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§ 8. 1. Po zatwierdzeniu planów operator pocztowy przekazuje po jednym egzemplarzu planu, 
o którym mowa w § 2 ust. 2 i 3, ministrowi właściwemu do spraw łączności oraz Prezesowi UKE. 
2. W przypadku stwierdzenia braku kompletności planu Prezes UKE zwraca go operatorowi 
pocztowemu, wyznaczając termin jego uzupełnienia. 
3. Na wniosek organów uzgadniających plany operator pocztowy sporządza i przekazuje 
nieodpłatnie wyciąg z planu sporządzony w zakresie zagadnień podlegających uzgodnieniom. 
 
§ 9. 1. Plany podlegają okresowej aktualizacji w trybie określonym w § 6, 7 i 8. 
2. Plany podlegają bieżącej aktualizacji w przypadku wystąpienia okoliczności wpływających na 
jego zawartość, a w szczególności: 

1) zmian w infrastrukturze pocztowej oraz zakresie wykonywanej działalności pocztowej, 
wpływających na zmianę sposobu i formę realizacji planu; 

2) zmiany danych identyfikujących przedsiębiorcę, warunków lub procedur współpracy 
z organami uzgadniającymi zawartość planu; 

3) zmiany danych dotyczących szczególnych zagrożeń; 
4) na wniosek właściwych organów administracji publicznej uzgadniających zawartość planu, 

uzasadniony zmianami potrzeb, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3. 
3. Zmiana treści planów, w zakresie o którym mowa w § 4 pkt 4, pkt 7 – 10 i pkt 13 – 15, wymaga 
uzgodnienia z organami, o których mowa w § 6, w zakresie ich kompetencji. 
4. Do zmiany planów stosuje się przepisy § 8. 
 
§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1) 

 
 
 
 

PREZES RADY MINISTRÓW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. 

w sprawie planu działań operatora w sytuacjach szczególnych zagrożeń (Dz. U. Nr 12, poz. 106).  
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UZASADNIENIE 

 
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie planu działań operatora pocztowego 

w sytuacjach szczególnych zagrożeń jest wykonaniem delegacji zawartej w art. 83 ust. 4 ustawy 

z dnia ... – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. …). 

Niniejszy projekt rozporządzenia był poprzedzony rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

9 stycznia 2004 r. w sprawie planu działań operatora w sytuacjach szczególnych zagrożeń (Dz. U. 

Nr 12, poz. 106) wydanym na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo 

pocztowe. 

Zasadniczymi zmianami w stosunku do poprzedzającego rozporządzenia jest dostosowanie planów 

do obszarów na których operator pocztowy prowadzi działalność pocztową. Rozróżnienie planów 

w zależności od obszaru administracyjnego na jakim operator pocztowy prowadzi działalność 

pocztową. Nowe rozporządzenie wprowadza plan rejonowy (dla operatorów pocztowych, którzy 

prowadzą działalność pocztową na obszarze administracyjnym przekraczającym granice powiatu 

oraz plan ogólny dla operatorów pocztowych, którzy prowadzą działalność pocztową na obszarze 

przekraczającym granice województwa i dla którego organem organizującym i nadzorującym 

wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa jest minister właściwy do spraw łączności 

zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. 

w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz. U. 

Nr 198, poz. 1314). Należy przy tym podkreślić, iż operator pocztowy, który ma obowiązek 

sporządzenia planu ogólnego musi jednocześnie sporządzić plan rejonowy dla każdego 

województwa na obszarze, którego prowadzi działalność pocztową. 

Jednocześnie nowe rozporządzenie znosi obowiązek sporządzania planu, jeśli operator pocztowy 

prowadzi działalność pocztową na obszarze nie przekraczającym granic administracyjnych 

powiatu. 

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem „sytuacje szczególnych zagrożeń” dotyczyć będą 

sytuacji kryzysowych, stanów nadzwyczajnych oraz bezpośrednich zagrożeń dla sieci pocztowej 

operatora lub utrzymanie ciągłości świadczonych usług pocztowych. 

Rada Ministrów przedmiotowe rozporządzenie wyda mając na uwadze zakres i rodzaj 

wykonywanej przez operatora działalności pocztowej i jego znaczenie dla gospodarki, obronności 

i bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz: 

– zakres współpracy z innymi operatorami pocztowymi, zasady współpracy z podmiotami 

i służbami wykonującymi zadania w zakresie ratownictwa, niesienia pomocy ludności, obronności 

zasady współpracy z innymi operatorami pocztowymi, w tym zagranicznymi, 
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– zasady współpracy z podmiotami i służbami wykonującymi zadania w zakresie ratownictwa, 

niesienia pomocy ludności, obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, a także z podmiotami właściwymi w sprawach zarządzania kryzysowego, 

– sposób zachowania ciągłości świadczenia usług pocztowych, a w przypadku jej utraty               

– odtworzenia świadczonych usług pocztowych, z uwzględnieniem pierwszeństwa dla podmiotów 

i ww. służb, 

– sposób technicznego i organizacyjnego przygotowania oraz procedury działania podejmowane 

w przypadku nałożenia na operatora dodatkowych obowiązków, 

– sposób zabezpieczenia sieci pocztowej w sytuacjach szczególnych zagrożeń oraz przez 

nieuprawnionym dostępem. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie 
Podmiotami, do których adresowane jest rozporządzenie są operatorzy pocztowi, podmioty 
koordynujące działania ratownicze, właściwymi w sprawach zarządzania kryzysowego oraz służby 
ustawowo powołane do niesienia pomocy i realizujące zadania na rzecz obronności, 
bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

2. Konsultacje społeczne 
Z uwagi na przedmiot regulacji projektowanego rozporządzenia nie będzie konieczności 
przeprowadzania konsultacji społecznych. 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety 
jednostek  samorządu  terytorialnego 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na budżet państwa oraz budżety 
jednostek samorządu terytorialnego.  

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.  

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Wejście w życie rozporządzenia będzie miało wpływ na konkurencyjność gospodarki 
i przedsiębiorczość, szczególnie dla małych, działających lokalnie podmiotów.  

Zaproponowane rozwiązania ograniczają ustawowe obowiązki nałożone na operatorów 
pocztowych, poprzez wskazanie rodzaju operatorów niepodlegających obowiązkowi sporządzania 
planu. Obowiązek ten dotyczyć będzie tylko tych, którzy mają znaczenie dla gospodarki, 
obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
Zaproponowana zmiana wpisuje się w strategię gospodarczą państwa. 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10/09/BS 



                                                    Projekt 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia  

w sprawie planu współdziałania operatora wyznaczonego z wojskową pocztą polową  

    Na podstawie art. 85 ust. 4 ustawy z dnia … – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. … ) zarządza się, 
co następuje: 

    § 1. Rozporządzenie określa zawartość, tryb sporządzania i aktualizacji planu, organy 
uzgadniające oraz zakres uzgodnień przez operatora wyznaczonego, zwanego dalej „operatorem”, 
planu współdziałania operatora z wojskową pocztą polową, w sytuacji wprowadzenia stanu 
wojennego lub stanu wyjątkowego, zwanego dalej „planem”. 

    § 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:  

1) poczta polowa operatora – personel i infrastrukturę operatora, wydzieloną przez niego 
dla potrzeb współpracy z wojskową pocztą polową w sytuacji wprowadzenia stanu 
wojennego lub stanu wyjątkowego; 

2) punkt wymiany poczty polowej operatora – wydzieloną organizacyjnie część poczty 
polowej operatora, w której następuje wymiana wojskowych przesyłek pocztowych 
pomiędzy pocztą polową operatora a wojskową pocztą polową; 

3) rozdzielnia poczty polowej operatora – wydzieloną organizacyjnie część poczty polowej 
operatora, w której następuje rozdział wojskowych przesyłek pocztowych do punktów 
wymiany poczty polowej;  

4) wojskowa przesyłka pocztowa – przesyłkę zawierającą w adresie nadawcy lub adresata 
nazwę albo numer jednostki sił zbrojnych państwa obcego przebywającego czasowo na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nazwę albo numer komórki organizacyjnej, jednostki 
organizacyjnej nadzorowanej lub podporządkowanej Ministrowi Obrony Narodowej albo 
numer wojskowej poczty polowej. 

    § 3. Plan sporządza operator po ustaleniu dyslokacji rozdzielni poczty polowej operatora 
i punktów wymiany poczty polowej operatora w rejonach wskazanych przez Szefa Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego. 

   § 4. 1. Plan składa się z części ogólnej oraz części szczegółowej. 

2.W części ogólnej operator określa w szczególności: 

1) zadania poczty polowej; 

2) zasady, zakresy i warunki współpracy poczty polowej operatora z wojskową pocztą 

polową; 

3) schemat rozmieszczenia rozdzielni poczty polowej operatora i punktów wymiany poczty 

polowej operatora; 

                                                 
1) Minister Administracji i Cyfryzacji  kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479). 
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4) sposób i harmonogram uruchamiania poczty polowej operatora; 

5) rozwiązania zapewniające ciągłość funkcjonowania poczty polowej operatora; 

6) wzory dokumentów, druków oraz upoważnień umożliwiających funkcjonowanie poczty 

polowej operatora i wojskowej poczty polowej oraz zapewniających ochronę 

wojskowych przesyłek pocztowych; 

7) zasady wzajemnego zaopatrywania poczty polowej operatora i wojskowej poczty 

polowej w dokumenty, druki i upoważnienia, o których mowa w pkt 6. 

3. W części szczegółowej operator określa w szczególności: 

1) sposób uruchamiania i organizacji pracy poszczególnych rozdzielni poczty polowej 

operatora i punktów wymiany poczty polowej operatora; 

2) sposób organizacji ochrony poczty polowej operatora; 

3) składy etatowe oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności personelu wykonującego 

zadania poczty polowej operatora; 

4) logistyczne zabezpieczenie poczty polowej operatora. 

4. Część ogólną i szczegółową planu operator sporządza po uzgodnieniu z Szefem Sztabu 

Generalnego Wojska Polskiego w zakresie określonym w ust. 2 pkt 1 – 7 oraz ust. 3 pkt 1– 3. 

    § 5. Operator przekazuje część ogólną planu:  

1) ministrowi właściwemu do spraw łączności; 

2) Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej; 

3) Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 

    § 6. O wprowadzonych zmianach w części ogólnej planu operator powiadamia niezwłocznie 
podmioty, o których mowa w § 5. 

    § 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.2)

 

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 

 

 

W porozumieniu: 

MINISTER OBRONY NARODOWEJ 

 
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2004 r. 
w sprawie planu współdziałania operatora publicznego z wojskową pocztą polową (Dz. U. Nr 5, poz. 32). 
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UZASADNIENIE 

 

Rozporządzenie Ministra Administracji  i Cyfryzacji w sprawie planu współdziałania operatora 

wyznaczonego z wojskową pocztą polową stanowi realizację uprawnienia zawartego w art. 85 

ust. 4 ustawy z dnia ... – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. ...). 

Zakres regulacji rozporządzenia pozostanie niezmieniony w stosunku do obecnie obowiązujących 

przepisów (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie planu 

współdziałania operatora publicznego z wojskową pocztą polową (Dz. U. Nr 5, poz. 32). 

W projektowanym rozporządzeniu minister właściwy do spraw łączności, w porozumieniu 

z Ministrem Obrony Narodowej, określi zawartość, tryb sporządzania i aktualizacji planu 

współdziałania operatora wyznaczonego z wojskową pocztą polową w sytuacji wprowadzenia 

stanu wojennego lub wyjątkowego oraz organy uzgadniające ten plan, a także zakres uzgodnień, 

biorąc pod uwagę rozmieszczenie sieci pocztowej operatora wyznaczonego. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie 
Podmiotami, do których adresowane jest rozporządzenie są operator wyznaczony oraz Siły Zbrojne 
RP i jednostki sił zbrojnych państw obcych przebywających czasowo na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosownych umów. 

2. Konsultacje społeczne 
Z uwagi na przedmiot regulacji projektowanego rozporządzenia nie będzie konieczności 
przeprowadzania konsultacji społecznych. 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety 
jednostek samorządu  terytorialnego 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na budżet państwa oraz budżety 
jednostek samorządu terytorialnego.  

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.  

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało bezpośredniego wpływu na konkurencyjność 
gospodarki i przedsiębiorczość oraz na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 
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            Projekt 

 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)  

z dnia                                        

w sprawie danych dotyczących usług pocztowych niezbędnych do przygotowania systemów 
łączności na potrzeby obronne państwa 

 

Na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia ...  – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. ...), zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 
 1) szczegółowy zakres danych dotyczących systemu organizacji usług pocztowych niezbędnych 

do przygotowania systemów łączności na potrzeby obronne państwa, w tym 
wykorzystywanej do tego celu infrastruktury, środków transportowych, wyposażenia 
i kadrowych zasobów oraz systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, zwanych 
dalej „danymi”; 

 2) formę i tryb dostarczania oraz aktualizacji danych Prezesowi Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej. 

§ 2. Do danych, o których mowa w § 1, należą: 
 1) w przypadku usług świadczonych przez operatora pocztowego możliwych do wykorzystania 

przez pocztę polową, zgodnie z potrzebami jej organizatorów, zwanych dalej „usługami 
pocztowymi”: 
a) nazwa usługi oraz klauzule niejawności obsługiwanych przesyłek, 
b) organizacja i zasady wykonywania usługi, 
c) nazwa komórki organizacyjnej operatora lub imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

zarządzenie procesem dystrybucji przesyłek – numer telefonu, numer faksu i adres poczty 
elektronicznej,  

d) rzeczywisty obszar świadczenia usługi; 
 2) w przypadku infrastruktury używanej przez operatora w celu świadczenia usług pocztowych, 

zwanej dalej „infrastrukturą pocztową”: 
a) informacje o węzłach ekspedycyjno-rozdzielczych i placówkach pocztowych operatora 

pocztowego: 
– nazwa węzła lub placówki pocztowej, 
– oznaczenie w ewidencji operatora, jeżeli operator prowadzi taką ewidencję, 
– lokalizacja określona poprzez współrzędne geograficzne zgodnie ze standardem 

(wg WGS84) i adres, 
– możliwość wydzielenia lokalu (pomieszczenia) dla potrzeb punktu wymiany poczty 

polowej operatora, jego obsady kadrowej, wyposażenia oraz dostosowania do obsługi 
przesyłek jawnych i niejawnych, 

b) nazwa komórki organizacyjnej lub imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za zarządzanie 
                                                      
1)  Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – łączność na podstawie § 1 ust. 2 
pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479). 
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węzłem lub placówką pocztową – numer telefonu, numer faksu i adres poczty 
elektronicznej,  

c) informacje o obiekcie, w którym znajduje się węzeł lub placówka pocztowa operatora, 
obejmujące: 
– rodzaj obiektu budowlanego, 
– imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby właściciela obiektu 

albo innego podmiotu uprawnionego do zarządzania obiektem; 
3) w przypadku środków transportowych używanych przez operatora w celu świadczenia usług 

pocztowych zwanych dalej „środkami transportowymi”: 
a) rodzaj środka transportowego wykorzystywanego do przewozu przesyłek pocztowych: 

– marka i typ, 
– numery identyfikacyjne, w tym nr rejestracyjny, oznaczenie w ewidencji operatora 

pocztowego lub przedsiębiorcy transportowego realizującego usługę na rzecz operatora, 
jeżeli taka ewidencja jest prowadzona, 

b)  cechy środka transportowego dotyczące możliwości przewozu przesyłek pocztowych: 
– rodzaj (typ nadwozia) i objętość przestrzeni ładunkowej, 
– dopuszczalna ładowność całkowita, 
– wyposażenie wspomagające przygotowanie przesyłek do transportu;  

4) w przypadku wyposażenia węzła lub placówki pocztowej operatora niezbędnego do 
świadczenia usług pocztowych zwanych dalej „wyposażeniem”: 

a) środki komunikacji elektronicznej, 
b) awaryjne źródła zasilania, 
c) sprzęt specjalny oraz rekwizyty imienne niezbędne do opracowywania poczty niejawnej 

i jawnej; 
5) w przypadku zasobów ludzkich niezbędnych do wydzielenia z węzła lub placówki pocztowej 

operatora pocztowego na potrzeby punktu wymiany poczty polowej operatora w celu 
świadczenia usług pocztowych zwanych dalej „obsadą osobową PWPPO”, w tym osoby: 

a) reklamowane od obowiązku pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji 
i w czasie wojny, 

b) posiadające upoważnienie kierownika komórki organizacyjnej do prac związanych 
z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub poświadczenie 
bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej.  

§ 3. 1. Operator pocztowy dostarcza dane w zakresie, o którym mowa w § 2, na 
informatycznym nośniku danych, a w przypadku braku takiej możliwości – w postaci papierowej. 

2. Operator pocztowy może dostarczać dane w formie wypełnionego formularza, 
stanowiącego załącznik do rozporządzenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej 
na stronie podmiotowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

§ 4. Dane na informatycznym nośniku danych są dostarczane zgodnie z minimalnymi 
wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej 
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.2)). 

 

 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. 
Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228 oraz 
z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092 i Nr 204, poz. 1195. 
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§ 5. Dostarczane dane podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 
2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) oraz ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, 
z późn. zm.3)). 

§ 6. Operator pocztowy dostarcza dane w terminie 30 dni od dnia zwrócenia się przez 
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o ich dostarczenie. 

§ 7. Do aktualizacji danych stosuje się przepisy § 3. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

 

      MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 162, 
poz. 1693 i Nr 172, poz. 1804, z 2005 r. Nr 10, poz. 68, z 2007 r. Nr 171, poz. 1206 oraz z 2009 r. Nr 201, poz. 1540.  
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UZASADNIENIE 

 
Rozporządzenie stanowi realizację delegacji zawartej w art. 86 ust. 3 ustawy z dnia ... – Prawo 

pocztowe (Dz. U. poz. ...). 

Uregulowania niniejszego rozporządzenia są  niezbędne dla realizacji zadań ministra właściwego 

ds. łączności i Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie przygotowania 

i  wykorzystania obronnych systemów łączności. Zadania te zostały określone w rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów 

łączności na potrzeby obronne państwa (Dz. U. Nr 180, poz. 1855). W rozporządzeniu tym 

zobowiązano Prezesa UKE do utworzenia bazy danych o przedsiębiorcach telekomunikacyjnych 

i operatorach pocztowych na potrzeby budowy obronnych systemów łączności.  

Stosownie do nałożonego na operatora pocztowego, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia ....  

– Prawo pocztowe (Dz. U. poz. ...) obowiązku przekazywania stosownych danych niezbędne 

było dookreślenie tego obowiązku w niniejszym rozporządzeniu.  

 

Rozporządzenie określa  szczegółowy zakres ww. danych niezbędnych do przygotowania 

systemów łączności na potrzeby obronne państwa, w tym dotyczące kierowania 

bezpieczeństwem narodowym. 

Obejmuje on dane o  świadczonych przez operatora usługach pocztowych, używanej do tego celu 

infrastrukturze, zasobach kadrowych, środkach transportowych i wyposażeniu umożliwiającym 

dystrybucję przesyłek pocztowych. 

Określono także sposób dostarczenia danych do Prezesa UKE na formularzu stanowiącym 

załącznik do rozporządzenia w formie elektronicznej, a w przypadku braku takiej możliwości  

– w  papierowej.  
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie 
Podmiotami, do których adresowane jest rozporządzenie są operatorzy pocztowi oraz Prezes 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Zakres niezbędnych danych został zaprojektowany w taki 
sposób, aby zapewnić Prezesowi UKE niezbędne informacje, o których mowa w art. 81 ust. 1 
ustawy, a jednocześnie aby ich zakres i sposób dostarczenia były czytelne i kompletne. 

2. Konsultacje społeczne 
Z uwagi na przedmiot regulacji projektowanego rozporządzenia nie będzie konieczności 
przeprowadzania konsultacji społecznych. 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety 
jednostek samorządu  terytorialnego 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na budżet państwa oraz budżety 
jednostek samorządu terytorialnego.  

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.  

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało bezpośredniego wpływu na konkurencyjność 
gospodarki i przedsiębiorczość oraz na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 
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           Projekt  
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia                                    
w sprawie reklamacji usługi pocztowej  

 
 

 
Na podstawie art. 92 ust. 4 ustawy z dnia ... – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. ...) zarządza się, 
co następuje: 
 
§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać reklamacja za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie usługi pocztowej;  
2) sposób wnoszenia reklamacji; 
3) szczegółowy tryb postępowania reklamacyjnego w odniesieniu do usługi pocztowej; 
4) terminy wnoszenia reklamacji. 
 

 
§ 2. Reklamację zgłasza się w palcówce pocztowej operatora, z którym nadawca zawarł 
umowę na świadczenie usługi pocztowej, w postaci: 

 1)   pisemnej; 
 2)   ustnej do protokołu; 
 3)  innej niż wymienione w pkt 1 i 2, która ujawnia wolę reklamującego w sposób 

dostateczny, w tym również w formie elektronicznej, o ile nie stoją temu na 
przeszkodzie techniczne możliwości operatora pocztowego. 

 
§ 3. 1. Reklamacja powinna zawierać: 

1) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres zamieszkania albo siedziby 
nadawcy lub adresata, zwanego dalej ,,reklamującym”; 

2) przedmiot reklamacji;  
3) rodzaj reklamowanej przesyłki w przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu 

niewykonania lub niewłaściwego wykonania usługi pocztowej; 
 4)   uzasadnienie reklamacji; 
 5)   kwotę odszkodowania w przypadku, gdy reklamujący żąda odszkodowania; 
 6)   podpis reklamującego; 
 7) datę sporządzenia reklamacji; 
 8) wykaz załączonych dokumentów. 

 
2. Do reklamacji, należy dołączyć: 
  1)   oryginał potwierdzenia nadania przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego; 
  2)   oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do dochodzenia roszczeń – w przypadku 

przeniesienia uprawnień przez nadawcę na adresata; 
  3)   protokół sporządzony bezpośrednio przy przyjęciu uszkodzonej przesyłki rejestrowanej 

– w przypadku jej przyjęcia przez adresata, oraz opakowanie uszkodzonej przesyłki; 
                                                 
1) Minister Administracji i Cyfryzacji  kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 
pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479). 
 



  4)   oświadczenie o stwierdzeniu: 
a)  widocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki rejestrowanej złożone bezpośrednio 

przy przyjęciu przesyłki albo 
b)  niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki rejestrowanej, z zachowaniem 

terminu, o którym mowa w art. 87 ust. 5 ustawy. 
 

3. Oryginał potwierdzenia nadania przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego jest 
zwracany reklamującemu na jego wniosek, po rozpatrzeniu reklamacji przez jednostkę 
właściwą dla rozpatrywania reklamacji, o której mowa w  § 4. 
 

4. Reklamacja zgłoszona w formie, o której mowa w § 2 pkt 3, powinna zawierać informacje, 
o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 5 oraz pkt 7, oraz o dacie i miejscu nadania przesyłki 
rejestrowanej lub przekazu pocztowego, a w przypadku przesyłki rejestrowanej  
– dodatkowo o numerze nadanym jej przez operatora. 

 
§ 4. 1. Postępowanie reklamacyjne prowadzone przez operatora pocztowego jest 

dwuinstancyjne. 
2. Operator pocztowy wyznacza jednostkę właściwą dla rozpatrywania reklamacji oraz 

jednostkę właściwą do rozpatrzenia odwołania od rozstrzygnięcia w sprawie reklamacji, 
zwaną dalej „jednostką odwoławczą”.  

 
§ 5. 1. Jeżeli reklamacja zgłoszona w formie, o której mowa w § 2 pkt 1 i 2, nie spełnia 

wymogów, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2, jednostka właściwa dla rozpatrywania 
reklamacji wzywa reklamującego do usunięcia braków formalno-prawnych w terminie 
7 dni od dnia doręczenia wezwania. Okresu tego nie wlicza się do terminu 
rozpatrzenia reklamacji. 

 
2. W przypadku reklamacji zgłoszonej w formie, o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 3, jednostka 

właściwa dla rozpatrywania reklamacji wzywa reklamującego do uzupełnienia 
reklamacji o dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 2, oraz do złożenia pisemnego 
oświadczenia potwierdzającego zgłoszenie reklamacji opatrzone podpisem 
reklamującego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Okresu tego nie wlicza 
się do terminu rozpatrzenia reklamacji. 

 
3. W przypadku nieuzupełnienia braków, o których mowa w ust. 1 i 2, reklamację pozostawia 

się bez rozpoznania, o czym jednostka właściwa dla rozpatrywania reklamacji 
niezwłocznie powiadamia reklamującego. 

 
§ 6. 1. Reklamację z tytułu niewykonania usługi powszechnej w zakresie przesyłki 

rejestrowanej można zgłosić po upływie 14 dni od dnia nadania tej przesyłki, nie później 
jednak niż w terminie 12 miesięcy od dnia jej nadania. 

 
2. Reklamację z tytułu nienależytego wykonania usługi powszechnej można zgłosić: 
  1)   bezpośrednio przy przyjęciu przez adresata uszkodzonej przesyłki rejestrowanej lub 

przesyłki rejestrowanej, w której adresat stwierdzi ubytek zawartości; 
  2)   po przyjęciu przesyłki rejestrowanej przez adresata, jeżeli bezpośrednio przy przyjęciu 

tej przesyłki złożył on pisemne oświadczenie o stwierdzeniu ubytków lub uszkodzeń, nie 
później jednak niż w terminie 12 miesięcy od dnia jej nadania; 
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  3)   w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 5 ustawy – w przypadku stwierdzenia ubytków 
lub uszkodzeń przesyłki rejestrowanej, niewidocznych bezpośrednio przy przyjęciu 
przesyłki; 

4) nie wcześniej niż 5-go dnia od dnia nadania przesyłki listowej rejestrowanej najszybszej 
kategorii jeżeli doręczenie nastąpiło w terminie późniejszym niż określony w art. 88 ust. 3 
ustawy.  

 
3. Reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi powszechnej  
zgłoszoną po upływie terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, pozostawia się bez 
rozpoznania, o czym jednostka właściwa dla rozpatrywania reklamacji operatora 
wyznaczonego niezwłocznie powiadamia reklamującego. 
 
§ 7. Reklamację zgłoszoną przez osobę nieuprawnioną  traktuje się jak niewniesioną, o czym 

jednostka właściwa dla rozpatrywania reklamacji operatora pocztowego niezwłocznie 
powiadamia reklamującego, informując go o możliwości zgłoszenia reklamacji przez 
osobę uprawnioną. 

 
§ 8. Placówka pocztowa operatora pocztowego przyjmująca reklamację wydaje 

reklamującemu pokwitowanie przyjęcia reklamacji.  
 
§ 9. 1. Placówka pocztowa operatora pocztowego, w której została zgłoszona reklamacja, 

przekazuje ją niezwłocznie do jednostki właściwej dla rozpatrywania reklamacji, która 
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania: 
  1)   udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej albo 
  2)   informuje pisemnie reklamującego o niemożności udzielenia odpowiedzi na 

reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, podając przyczynę zwłoki oraz 
termin udzielenia odpowiedzi na reklamację. 

2. Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie może 
przekroczyć 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. 
 

§ 10. 1. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać: 
  1)   nazwę jednostki właściwej dla rozpatrywania reklamacji; 
  2)   powołanie podstawy prawnej; 
  3)   rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji; 
  4)   w przypadku przyznania odszkodowania – kwotę odszkodowania oraz informację 

o terminie jego wypłaty nie dłuższym niż 30 dni od dnia uznania reklamacji; 
  5)   pouczenie o prawie odwołania się oraz wskazanie jednostki odwoławczej; 
  6)  podpis upoważnionego pracownika jednostki właściwej dla rozpatrywania reklamacji 

z podaniem jego stanowiska służbowego; 
7) datę udzielenia odpowiedzi. 

2. Odpowiedź na reklamację powinna dodatkowo zawierać: 
  1)   uzasadnienie faktyczne i prawne – w przypadku odmowy przez jednostkę właściwą dla 

rozpatrywania reklamacji uwzględnienia reklamacji w całości lub w części; 
2) informację o przyczynie zatrzymania przesyłki – gdy reklamacja dotyczy przesyłki 

zatrzymanej przez operatora w przypadkach określonych w art. 36 ust. 2 ustawy. 
 
§ 11. 1. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części przez 

jednostkę właściwą dla rozpatrywania reklamacji, reklamujący może wnieść odwołanie 
do jednostki odwoławczej wskazanej w odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od 
dnia jej doręczenia. 
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2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem jednostki właściwej dla rozpatrywania 
reklamacji. Jednostka ta, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania: 
  1)   zmienia rozstrzygnięcie w przypadku zasadności odwołania, w szczególności gdy 

dokonano błędnej oceny stanu faktycznego albo gdy zostały ujawnione nowe, istotne dla 
sprawy okoliczności, które nie były znane przy rozpatrywaniu reklamacji, albo 

2) przekazuje odwołanie wraz z aktami sprawy jednostce odwoławczej. 
 

§ 12. 1. Jednostka odwoławcza rozpatruje odwołanie niezwłocznie i informuje reklamującego 
o wyniku rozpatrzenia odwołania w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania 
odwołania. Przepisy § 10 ust. 1 pkt 1 – 4 i pkt 6 stosuje się odpowiednio. 

2.  Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać pouczenie o wyczerpaniu drogi 
postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń określonych w ustawie 
w  postępowaniu:

  1)   sądowym lub
  2)   mediacyjnym przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, lub
3) przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy Prezesie Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej. 
 

§ 13. W przypadku uwzględnienia reklamacji w wyniku rozpatrzenia odwołania i przyznania 
odszkodowania, jednostka odwoławcza zwraca akta sprawy do jednostki właściwej dla 
rozpatrywania reklamacji, która powiadamia reklamującego o terminie wypłacenia 
odszkodowania, nie dłuższym  niż 30 dni od dnia uznania reklamacji. 

 
§ 14. Wezwania, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2, odpowiedź na reklamację, o której mowa 

w § 10 ust. 1, lub rozstrzygnięcia, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 1 i § 12 ust. 1, 
a także powiadomienia, o którym mowa w § 3, § 6 ust. 3 i § 8, przesyła się za 
pokwitowaniem lub w przypadku reklamacji dotyczących usług powszechnych za 
potwierdzeniem odbioru. 

 
 § 15. Nieudzielenie przez operatora pocztowego odpowiedzi na reklamację w terminie, 

o którym mowa w § 9 ust. 2 lub na odwołanie od reklamacji w terminie, o którym mowa 
w § 12 ust. 1 skutkuje uznaniem reklamacji. 

 
§ 16. 1.   Operator pocztowy prowadzi ewidencję zgłoszonych w ciągu roku kalendarzowego 

reklamacji. 
  2. Szczegółowość zawartych w ewidencji informacji o reklamacjach powinna być 

dostosowana do: 
    1) zakresu danych sprawozdawczych wynikającego z art. 43 ust. 2 pkt 5 ustawy, 

2) potrzeb operatora pocztowego w zakresie pozyskania informacji umożliwiających  
podjęcie działań na rzecz poprawy poziomu świadczenia usług pocztowych.  

 
§ 17.  Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003 r. 
w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej 
i przekazu pocztowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1795 oraz z 2005 r. Nr 68, poz. 595).  
 
§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 

 

                                            MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
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UZASADNIENIE 
 
             Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi 
pocztowej stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 92 ust. 4  ustawy z dnia ...   
– Prawo pocztowe (Dz. U. poz. ...). 
 
Dotychczas materia związana z postępowaniem reklamacyjnym dotyczyła wyłącznie usług 
powszechnych i uregulowana była w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
13 października 2003 r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie 
przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1795, z późn. zm.). 
Znaczna część regulacji tego rozporządzenia została adaptowana na potrzeby niniejszej 
regulacji natomiast przepisy określające  
Jednocześnie 
 
Niniejsze rozporządzenie dotyczy wszystkich usług pocztowych i określa podstawowe ramy 
procedur  reklamacyjnych,  wspólne dla usług powszechnych i niebędących powszechnymi. 
Jest to istotne z punktu widzenia ochrony interesów konsumenta  i stanowi realizację zaleceń 
art. 19 dyrektywy 97/67 WE w zakresie zapewnienia przejrzystych, prostych 
i niekosztownych procedur rozpatrywania reklamacji zgłaszanych przez użytkowników usług 
pocztowych. 
Uwzględniono tu także specyfikę usług powszechnych, które w odróżnieniu od pozostałych 
usług, świadczonych w zakresie i na warunkach określanych indywidualnie przez operatorów 
pocztowych w ich regulaminach bądź umowach o świadczenie usług pocztowych, podlegają 
odrębnemu reżimowi prawnemu. W szczególności dotyczy to dookreślenia terminów 
wniesienia reklamacji w przypadku usług powszechnych (§ 6) 
 
W rozporządzeniu wykorzystano  zasady  określone w normie PN EN 1412 „Usługi pocztowe 
– Jakość usług – badanie procedur reklamacyjnych i odszkodowawczych”, w szczególności 
określenie rodzajów reklamacji, zapewnienie przez operatora możliwości ponownego 
rozpatrzenia reklamacji, wydania reklamującemu pokwitowania przyjęcia reklamacji oraz 
prowadzenia przez operatora ewidencji zgłoszonych reklamacji.    
 
Zgodnie z ww. normą  w § 2 wprowadzono  podział reklamacji na zgłaszaną w przypadku : 
1) niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej, z którą związane jest 

roszczenie o odszkodowanie 
oraz 
2) niezadowolenia ze sposobu świadczenia usługi, w szczególności  dotyczących zachowań 

i kompetencji pracowników operatora pocztowego, czasu oczekiwania w kolejce dostępu 
do informacji o usługach pocztowych przez operatora (odpowiednik skargi). 

Określono również miejsce i sposób wnoszenia reklamacji. Istotne jest tutaj wskazanie, że 
reklamacje składa się w placówce pocztowej operatora, z którym nadawca zawarł umowę na 
świadczenie usługi pocztowej. Ma to związek z przepisami ustawy z dnia ….  – Prawo 
pocztowe dopuszczającymi świadczenie usługi przez kilku operatorów w ramach współpracy.  
 
W § 3 określono co reklamacja powinna zawierać oraz, w przypadku reklamacji związanej 
z roszczeniem o odszkodowanie, wykaz załączników niezbędnych dla jej rozpatrzenia. 
Istotną dla klienta regulacją jest możliwość złożenia wniosku o zwrot oryginału potwierdzenia 
nadania przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego po rozpatrzeniu reklamacji przez 
właściwą jednostkę operatora, jako istotnego dowodu w sprawie potwierdzającego zwarcie 
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umowy z operatorem pocztowym dla ewentualnych dalszych kroków na drodze dochodzenia 
roszczeń. 
 
W § 4 ustalono zasadę dwuinstancyjności rozpatrywania reklamacji w ramach struktur 
organizacyjnych operatora tj. przez jednostkę właściwa do rozpatrzenia reklamacji i przez 
jednostkę odwoławczą operatora. 
Należy podkreślić, że obowiązek wyczerpania drogi reklamacyjnej przed dochodzeniem 
roszczeń w postępowaniu sadowym, mediacyjnym lub przed stałym polubownym sądem 
konsumenckim dotyczy wyłącznie usług powszechnych i wynika bezpośrednio z art. 94 
ustawy z dnia…… Prawo pocztowe. 
 
§ 6 określa terminy wniesienia reklamacji z tytułu nienależytego wykonania usługi. Terminy 
skorelowano z odpowiednimi przepisami ustawy w zakresie odpowiedzialności operatora 
wyznaczonego z tytułu świadczenia usług powszechnych. 
 
W § 9 ustalono obowiązek wydania reklamującemu przez placówkę pocztową operatora 
przyjmującą reklamację pokwitowania jej przyjęcia co ma istotne znaczenie proceduralne. 
 
§ 10 określa tryb postępowania reklamacyjnego od chwili przyjęcia reklamacji przez 
placówkę operatora do rozpatrzenia jej i udzielenia odpowiedzi przez właściwą jednostkę 
operatora.  
 
§ 12 – § 15 określają tryb postępowania w przypadku odwołania od rozstrzygnięcia wydanego 
przez jednostkę właściwą do rozpatrzenia reklamacji. 
 
§ 16 stanowi iż nieudzielanie odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej 
zgłoszenia albo na odwołanie w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania skutkuje uznaniem 
reklamacji. 
 
Operator pocztowy powinien prowadzić ewidencje zgłoszonych w ciągu roku 
kalendarzowego reklamacji (§ 17). Ewidencja ta będzie także przydatna dla realizacji 
ustawowego obowiązku zgłaszania w sprawozdaniu z działalności pocztowej liczby 
i  rodzajów złożonych reklamacji zgodnie z obowiązkiem, o którym mowa w art. 43 ust. 2 
pkt  5 ustawy.  
 
Wstępna opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej 
             Rozporządzenie jest zgodne z wymaganiami określonymi w art. 19 Dyrektywy 
96/67/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych reguł 
rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych i poprawy jakości usług. Wprowadza 
przejrzystą i maksymalnie uproszczoną procedurę reklamacyjną zapewniając tym samym 
skuteczną ochronę nadawcom i adresatom. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

 
1. Podmioty, na które będzie oddziaływać rozporządzenie 

1) operatorzy pocztowi w rozumieniu ustawy z dnia ... – Prawo pocztowe, 
2) konsumenci. 
Wprowadzenie przejrzystych i niedyskryminujących procedur reklamacyjnych ułatwi 
konsumentom dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
usług pocztowych.  

 
2. Skutki finansowe regulacji dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego 
Wejście w życie rozporządzenia nie rodzi skutków finansowych dla budżetu państwa ani 
dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

 
3. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Wejście w życie rozporządzenia nie wywrze wpływu na rynek pracy. 
 

4. Wpływ regulacji  na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność  
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

 
5. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój 
regionalny. 

6. Przeprowadzone konsultacje społeczne 
W ramach konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony na 
internetowych stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Administracji 
i Cyfryzacji oraz zostanie przesłany do następujących podmiotów: 
1) Konfederacji Pracodawców Polskich, 
2) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, 
3) Business Center Club, 
4) Forum Przewoźników Ekspresowych, 
5) Poczty Polskiej S.A., 
6) InPost Sp. z o.o., 
7) Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09/48rch 

7 
 



           Projekt  

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia                                

w sprawie prowadzenia przez operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych 
rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług powszechnych 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia ... – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. ...) zarządza się, co 
następuje: 

Rozdział 1  

Przepisy ogólne 

§ 1. Rozporządzenie określa: 
1) sposób przypisywania 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; 

2) szczegółowe zasady kalkulacji kosztów jednostkowych poszczególnych usług 
powszechnych; 

3) tryb i termin uzgadniania i zatwierdzania przez Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej, zwanego dalej „Prezesem UKE”, przedłożonych przez operatora 
wyznaczonego projektów: 
a)  instrukcji rachunkowości regulacyjnej oraz 
b) opisu kalkulacji kosztów; 

4) zakres i termin przekazywania Prezesowi UKE rocznego sprawozdania z prowadzonej 
rachunkowości regulacyjnej, zawierającego w szczególności wyniki kalkulacji kosztów 
jednostkowych poszczególnych usług powszechnych. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 
1) ostatnim zakończonym roku obrotowym – rozumie się przez to rok obrotowy, w którym 

operator wyznaczony przedkłada Prezesowi UKE do uzgodnienia i zatwierdzenia projekt 
instrukcji rachunkowości regulacyjnej oraz projekt opisu kalkulacji kosztów; 

2) bieżącym roku obrotowym – rozumie się przez to rok obrotowy, w którym operator 
przekazuje Prezesowi UKE sprawozdanie z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej; 

3) efektywnie działającym operatorze wyznaczonym – rozumie się przez to operatora 
wyznaczonego działającego w sposób efektywny pod względem wykorzystania zasobów 
i  struktury tych zasobów dostosowanych do obowiązku świadczenia usług powszechnych; 

                                                 
1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – łączność na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479). 
 



4) pozostałej działalności gospodarczej – rozumie się przez to działalność wykonywaną przez 
operatora wyznaczonego inną niż działalność w zakresie świadczenia usług 
powszechnych, usług wchodzących w zakres usług powszechnych oraz pozostałych usług 
pocztowych; 

5) fazie realizacji usługi pocztowej – rozumie się przez to czynności przyjmowania, 
sortowania, przemieszczania i doręczania; 

6) transferze wewnętrznym – rozumie się przez to przychody rozliczane na bazie kosztów 
ponoszonych w ramach poszczególnych faz realizacji usługi pocztowej; 

7) zdarzeniu jednorazowym – rozumie się przez to zdarzenie o charakterze niepowtarzalnym 
oraz powodującym istotne zmiany w wyniku finansowym, nie wynikające bezpośrednio 
z  regularnej działalności przedsiębiorstwa, które nie występowało w istotnej kwocie 
w  przeszłości i nie oczekuje się, że wystąpi w istotnej kwocie w przyszłości. 

 

Rozdział 2 

Sposób przypisywania przychodów i kosztów 

§ 3. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, przychody i koszty przypisuje się zgodnie z: 
1)  przyczyną powstawania przychodów i kosztów w ramach poszczególnych usług 

powszechnych, wchodzących w zakres usług powszechnych, pozostałych usług pocztowych, 
pozostałej działalności gospodarczej, a także poszczególnych faz realizacji usług 
pocztowych; 

2) zasadą spójności pomiędzy ujęciem przychodów i kosztów; 
3) zasadą obiektywności i przejrzystości – sposób przypisywania przychodów i kosztów 

powinien być obiektywny a koszty i przychody przypisane do usług powszechnych, 
wchodzących w zakres usług powszechnych, pozostałych usług pocztowych oraz pozostałej 
działalności gospodarczej, a także do poszczególnych faz realizacji usług pocztowych 
powinny być wyraźnie wyodrębnione jedne od drugich. 

2. Przychody i koszty: 
1)  związane wyłącznie z jedną usługą, grupą usług, albo pozostałą działalnością gospodarczą 

przypisuje się bezpośrednio do tej usługi, grupy usług, albo pozostałej działalności 
gospodarczej na podstawie zapisów księgowych; 

2) związane z kilkoma usługami, kilkoma fazami realizacji usług pocztowych, albo pozostałą 
działalnością gospodarczą przypisuje się do każdej z tych usług, faz realizacji usług 
pocztowych i pozostałej działalności gospodarczej w następujący sposób:  
a) jeżeli jest to możliwe, przychody i koszty związane z kilkoma usługami, kilkoma 

fazami realizacji usług pocztowych i pozostałą działalnością gospodarczą przypisuje się 
na podstawie analizy wartości czynników powodujących powstanie przychodów 
i  kosztów w ramach określonej usługi, fazy realizacji usługi pocztowej oraz pozostałej 
działalności gospodarczej, 

b) jeżeli niemożliwe jest ustalenie wartości czynników, o których mowa w lit. a, 
przychody i koszty związane z kilkoma usługami, kilkoma fazami realizacji usług 
pocztowych i pozostałą działalnością gospodarczą przypisuje się poprzez ustalenie ich 
związku przyczynowego z tymi przychodami i kosztami, które mogą zostać przypisane 
w sposób bezpośredni, o którym mowa w pkt 1, albo w sposób pośredni, o którym 
mowa w lit. a, 
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c) jeżeli niemożliwe jest zastosowanie sposobów przypisania, o których mowa w lit. a i b, 
przychody i koszty związane z kilkoma usługami, kilkoma fazami realizacji usług 
pocztowych i pozostałą działalnością gospodarczą przypisuje się na podstawie ogólnego 
wskaźnika obliczonego jako stosunek kosztów bezpośrednich i pośrednich przypisanych 
do danej usługi, fazy realizacji usług pocztowych i pozostałej działalności gospodarczej 
do łącznych kosztów bezpośrednich i pośrednich przypisanych do wszystkich usług, faz 
realizacji usług pocztowych i pozostałej działalności gospodarczej. 

3. Wartości czynników, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, ustala się na podstawie danych 
z  ksiąg rachunkowych, a także innych dokumentów i zbiorów informacyjnych operatora 
wyznaczonego, w tym również danych statystycznych pochodzących z badań wyrywkowych oraz 
algorytmów opartych na tych danych. 
4. Przychody i koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. c, powinny być wyraźnie 
zidentyfikowane przez operatora wyznaczonego w sprawozdaniu z prowadzonej rachunkowości 
regulacyjnej. 
5. Jeżeli poziom przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. c, przekroczy 10% 
łącznej wartości przychodów i kosztów przypisanych do danej usługi lub pozostałej działalności 
gospodarczej, operator wyznaczony dołącza do wyników kalkulacji kosztów szczegółowe 
wyjaśnienie powodów przekroczenia tego poziomu. 

Rozdział 3 

Szczegółowe zasady kalkulacji kosztów jednostkowych poszczególnych usług powszechnych 

§ 4. Operator wyznaczony prowadzi kalkulację kosztów jednostkowych poszczególnych 
usług powszechnych w oparciu o: 

1) w pełni alokowany koszt, 
2) zorientowany przyszłościowo w pełni alokowany koszt 
– umożliwiając w szczególności identyfikację kosztów poszczególnych faz realizacji usługi 
pocztowej. 

§ 5. W pełni alokowany koszt stanowi koszt świadczenia określonej usługi, obejmujący 
koszty przypisane zgodnie z przepisami § 3, kalkulowany za ostatni zakończony rok obrotowy.  

§ 6. Zorientowany przyszłościowo w pełni alokowany koszt stanowi uzasadniony koszt 
świadczenia określonej usługi, obejmujący koszty efektywnie działającego operatora 
wyznaczonego przypisane zgodnie z przepisami § 3, przy czym koszt ten jest kalkulowany jako 
koszt przewidywany na rok obrotowy następujący po bieżącym roku obrotowym, przyjmując 
jako dane bazowe do kalkulacji dane z ostatniego zakończonego roku obrotowego. 

§ 7. W kalkulacji kosztów, o których mowa w § 4, operator wyznaczony uwzględnia 
wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału, ustalony w trybie określonym w art. 100 
ustawy. 
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Rozdział 4 

Tryb i termin uzgadniania i zatwierdzania przez Prezesa UKE projektów instrukcji 
rachunkowości regulacyjnej oraz opisu kalkulacji kosztów  

§ 8. Operator wyznaczony corocznie przedkłada do uzgodnienia i zatwierdzenia projekty 
instrukcji rachunkowości regulacyjnej oraz projekt kalkulacji kosztów, zwanych dalej 
„projektami”, nie później niż 4 miesiące po rozpoczęciu roku obrotowego, za który 
przedstawiane będzie sprawozdanie z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej. 

§ 9. 1. Prezes UKE, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania projektów, uzgadnia 
z operatorem wyznaczonym przedłożone projekty. 
2. Uzgadnianie odbywa się pisemnie lub w trybie spotkań roboczych przedstawicieli Prezesa 
UKE lub ekspertów, o których mowa w art. 98 ust. 2 ustawy, oraz upoważnionych do 
dokonywania uzgodnień przedstawicieli operatora wyznaczonego. 
3. Z przebiegu każdego spotkania roboczego Prezes UKE sporządza pisemny protokół, w którym 
zamieszcza w szczególności prezentowane stanowiska oraz dokonane uzgodnienia. 
4. Prezes UKE może: 

1) w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania projektów wezwać operatora wyznaczonego do 
dokonania w nich zmian; 

2) wezwać operatora wyznaczonego do uzupełnienia informacji zawartych w projektach lub 
do przedłożenia wyjaśnień. 

5. Operator wyznaczony dokonuje zmian w projektach w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania 
wezwania, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, albo dokonuje uzupełnień lub przedkłada wyjaśnienia 
w terminie określonym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2. 
6. Prezes UKE zatwierdza instrukcję rachunkowości regulacyjnej oraz opis kalkulacji kosztów 
usług powszechnych w terminie 5 miesięcy od dnia otrzymania ich projektów. 

Rozdział 5 

Zakres i termin przekazywania Prezesowi UKE sprawozdania z prowadzonej 
rachunkowości regulacyjnej 

§ 10. 1. Sprawozdanie z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej operator wyznaczony 
sporządza na dzień kończący ostatni zakończony rok obrotowy. 
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej. 
Dane liczbowe można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to 
obrazu zawartego w sprawozdaniu. 

§ 11. 1. Z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej sporządza się sprawozdanie: 
1) z osiągniętego wyniku: 

a) odrębnie dla poszczególnych usług powszechnych, 
b) zbiorczo dla usług wchodzących w zakres usług powszechnych,  
c) zbiorczo dla pozostałych usług pocztowych, 
d) zbiorczo dla pozostałej działalności gospodarczej 
– umożliwiające identyfikację kosztów i przychodów przypisanych do poszczególnych faz 
realizacji usługi pocztowej, z wyłączeniem pozostałej działalności gospodarczej; 
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2) z porównania zbiorczego sprawozdania z wyników dla usług powszechnych, usług 
wchodzących w zakres usług powszechnych, pozostałych usług pocztowych i pozostałej 
działalności gospodarczej z odpowiednimi pozycjami rachunku zysków i strat, 
sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 
wraz z wyjaśnieniem ewentualnych rozbieżności; 

3)  z porównania wyników dla poszczególnych faz realizacji usługi pocztowej; 
4)  z przepływów transferów wewnętrznych pomiędzy poszczególnymi fazami realizacji usług 

pocztowych a usługami pocztowymi, zawierające informacje na temat stawek jednostkowych, 
jednostek rozliczeniowych, wykorzystania jednostek rozliczeniowych w ramach tych 
transferów oraz wartości transferów wewnętrznych; 

5)  ze sposobu określania wartości transferów wewnętrznych pomiędzy poszczególnymi fazami 
realizacji usługi pocztowej a usługami pocztowymi, określające w szczególności: 
a) średni koszt poszczególnych faz realizacji usług pocztowych i procesów zaangażowanych 

w świadczenie poszczególnych usług, 
b) wskaźnik udziału faz realizacji usług pocztowych i procesów zaangażowanych 

w świadczenie poszczególnych usług, 
c) jednostkowy koszt świadczenia poszczególnych usług. 

2. Części sprawozdania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, zawierają informacje o: 
1)  przychodach ze sprzedaży usług, z wyszczególnieniem przychodów uzyskanych w ramach 

transferów wewnętrznych w podziale na usługi powszechne, usługi wchodzące w zakres 
usług powszechnych, pozostałe usługi pocztowe oraz pozostałą działalność gospodarczą; 

2)  kosztach związanych ze świadczeniem usług, z wyszczególnieniem: 
a) kosztów usług w ramach transferów wewnętrznych, w podziale na poszczególne usługi 

powszechne, usługi wchodzące w zakres usług powszechnych, pozostałe usługi pocztowe  
oraz fazy realizacji usługi pocztowej, 

b) kosztów amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 
c) kosztów wynagrodzeń z narzutami, 
d) kosztów usług obcych; 

3) pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych; 
4) wyniku z pozostałej działalności gospodarczej;  
5) zyskach lub stratach nadzwyczajnych; 
6) wyniku z usług lub z faz realizacji usługi pocztowej; 
7) średniorocznym kapitale zaangażowanym; 
8) zwrocie z zaangażowanego kapitału. 
3.  Operator wyznaczony w kalkulacji przepływów transferów wewnętrznych uwzględnia 
wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału, ustalony w trybie określonym w art. 100 
ustawy. 
4. W częściach sprawozdania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wyodrębnia się i opisuje 
wartości przychodów i kosztów związanych ze zdarzeniami jednorazowymi. 
5. W celu zapewnienia porównywalności informacji ze sprawozdań z prowadzonej 
rachunkowości regulacyjnej operator wyznaczony w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1 
pkt 1 – 3, zamieszcza również dane na dzień kończący rok poprzedzający ostatni zakończony rok 
obrotowy. 

 
§ 12. 1. Operator wyznaczony sporządza sprawozdanie, o którym mowa w § 11, w sposób 

umożliwiający: 
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1) dla poszczególnych rodzajów faz realizacji usługi pocztowej – przypisanie przychodów 
i  kosztów, odrębnie dla każdej z tych faz; 

2) dla działalności w zakresie usług pocztowych – przypisanie przychodów i kosztów, odrębnie 
dla usług powszechnych, usług wchodzących w zakres usług powszechnych i pozostałych 
usług pocztowych; 

3) dla pozostałej działalności gospodarczej – przypisanie przychodów i kosztów. 
2. Sprawozdanie z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej sporządza się, stosując sposoby 
przypisania przychodów i kosztów operatora wyznaczonego, o których mowa w § 3, oraz 
sposoby prowadzenia rachunkowości regulacyjnej zatwierdzone przez Prezesa UKE w instrukcji. 
3. W przypadku istotnej zmiany sposobów prowadzenia rachunkowości regulacyjnej 
w  sprawozdaniu z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej dane za rok poprzedzający ostatni 
zakończony rok obrotowy przedstawia się według zmienionych sposobów. 

§ 13. W częściach sprawozdania, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 i 2, do wyniku 
działalności nie zalicza się: 

1) wyniku z tytułu działalności finansowej; 
2) wartości zdarzeń jednorazowych; 
3) podatku dochodowego i pozostałych zmniejszeń zysku lub zwiększeń strat. 

§ 14. W wynikach kalkulacji kosztów operator wyznaczony zamieszcza informacje 
dotyczące sposobu kalkulacji kosztów, o których mowa w § 4, których zakres określa załącznik 
do rozporządzenia. 

§ 15. Operator wyznaczony przekazuje Prezesowi UKE sprawozdanie z prowadzonej 
rachunkowości regulacyjnej wraz z opinią z badania, o którym mowa w art. 101 ust. 3 ustawy, 
w terminie 30 dni od dnia wydania tej opinii. 

Rozdział 6  

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 16. Operator wyznaczony po raz pierwszy przedkłada Prezesowi UKE do uzgodnienia 
i zatwierdzenia projekt instrukcji rachunkowości regulacyjnej oraz projekt opisu kalkulacji 
kosztów, nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. 

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

      MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 

 

W porozumieniu: 

MINISTER FINANSÓW 
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UZASADNIENIE 

 
Projekt rozporządzenia w sprawie prowadzenia przez operatora wyznaczonego do świadczenia 
usług powszechnych rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług powszechnych 
stanowi wykonanie przepisu upoważniającego zawartego w art. 104 ustawy – Prawo pocztowe, 
implementującej Dyrektywę 2008/6/WE z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniającą Dyrektywę 
97/67/WE w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych 
Wspólnoty. Dyrektywa ta, zwana dalej III Dyrektywą pocztową, określa datę 31 grudnia 2010 r. 
jako termin wprowadzenia przez państwa członkowskie w życie przepisów krajowych, 
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do jej wykonania. Jednocześnie, na zasadzie 
odstępstwa, daje możliwość  przesunięcia terminu jej wdrożenia do dnia 31 grudnia 2012 r. 
Polska skorzystała z możliwości przesunięcia terminu wdrożenia nowych przepisów i w związku 
z tym mają one wejść w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. 
 
W projekcie ustawy – Prawo pocztowe zamieszczono rozdział 9 „Rachunkowość regulacyjna, 
kalkulacja kosztów i rachunkowość operatora wyznaczonego” (art. 97 – 105), gdzie w art. 104 
zawarte zostało upoważnienie do wydania przedmiotowego rozporządzenia. Przepis art. 104 
zobowiązuje ministra właściwego do spraw łączności do wydania, w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw finansów publicznych, rozporządzenia określającego sposób przypisania 
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, które zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy mogą stanowić 
usługę pocztową (wykonywane łącznie lub rozdzielnie). Rozporządzenie określać będzie także 
szczegółowe zasady kalkulacji kosztów jednostkowych poszczególnych usług powszechnych 
oraz tryb i terminy uzgadniania przez Prezesa UKE przedłożonych przez operatora 
wyznaczonego projektów instrukcji rachunkowości regulacyjnej i opisu kalkulacji kosztów oraz 
zakres i terminy przekazywania rocznego sprawozdania z prowadzonej rachunkowości 
regulacyjnej. Przygotowując projekt rozporządzenia brano pod uwagę rzetelność, przejrzystość 
oraz kompletność sprawozdań z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej oraz wyników 
kalkulacji kosztów, sprawność uzgadniania projektów instrukcji rachunkowości regulacyjnej  
i opisu kalkulacji kosztów oraz konieczność ochrony podmiotów korzystających z usług 
pocztowych przed nadużywaniem przez operatora wyznaczonego pozycji rynkowej oraz 
konieczność stymulowania rozwoju rynku usług pocztowych, a także konieczność umożliwienia 
działalności kontrolnej Prezesowi UKE wobec działalności wykonywanej przez operatora 
wyznaczonego. 
 
Przepis art. 97 określa cel prowadzenia rachunkowości regulacyjnej, jakim jest przypisanie 
przychodów i kosztów operatora wyznaczonego do poszczególnych usług powszechnych oraz do 
usług wchodzących w zakres usług powszechnych, pozostałych usług pocztowych i do pozostałej 
działalności gospodarczej a także czynności przyjmowania, sortowania, przemieszczania 
i doręczania. W przepisie tym określono także cel prowadzenia przez operatora wyznaczonego 
kalkulacji kosztów, tj. wyliczenie kosztów jednostkowych poszczególnych usług powszechnych, 
w szczególności czynności przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek 
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pocztowych. Rachunkowość regulacyjna powinna zapewnić również identyfikację transferów 
wewnętrznych pomiędzy poszczególnymi usługami powszechnymi, usługami wchodzącymi 
w zakres usług powszechnych, pozostałymi usługami pocztowymi i pozostałą działalnością 
gospodarczą. Zakres i stopień szczegółowości rachunkowości regulacyjnej jest podyktowany 
zakresem danych niezbędnych dla realizacji przepisów ustawy. Na mocy art. 98 ustawy operator 
wyznaczony jest obowiązany do opracowania i przedłożenia Prezesowi UKE projektu instrukcji 
rachunkowości regulacyjnej zawierającej opis przyjętych przez operatora sposobów przypisania 
przychodów i kosztów oraz  projektu opisu kalkulacji kosztów zawierającego zasady wyliczenia 
kosztów jednostkowych poszczególnych usług powszechnych. Projekty te winny uwzględniać 
m.in. wymagania w zakresie przypisania przychodów i kosztów z odpowiednim ich 
przyporządkowaniem określonym grupom usług pocztowych i pozostałej działalności operatora 
wyznaczonego oraz wymagania w zakresie sposobu kalkulacji kosztów, a także być przedkładane 
Prezesowi UKE i uzgadniane z nim zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu. W przypadku wątpliwości dotyczących przedłożonych przez operatora 
wyznaczonego projektów Prezes UKE będzie mógł zasięgać opinii niezależnych biegłych 
rewidentów lub ekspertów. Prezes UKE będzie uzgadniał i zatwierdzał w drodze decyzji projekt 
instrukcji rachunkowości regulacyjnej oraz projekt opisu kalkulacji kosztów w trybie i terminie 
określonym w niniejszym rozporządzeniu (3 miesiące od dnia przedłożenia projektów). 
W przypadku nieuzgodnienia projektów, Prezes UKE może w drodze decyzji dokonać zmian 
w przedłożonych projektach. Odmowa zatwierdzenia instrukcji rachunkowości regulacyjnej lub 
opisu kalkulacji kosztów może mieć miejsce jedynie w przypadku ich niezgodności z przepisami 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub przepisami ustawy – Prawo pocztowe. 
W rozdziale 1 projektu rozporządzenia – „Przepisy ogólne”, określono zakres przedmiotowy 
rozporządzenia (§ 1) oraz zawarto definicje następujących pojęć: ostatni zakończony rok 
obrotowy (rok obrotowy, w którym operator wyznaczony przedkłada Prezesowi UKE do 
uzgodnienia i zatwierdzenia projekt instrukcji rachunkowości regulacyjnej oraz projekt opisu 
kalkulacji kosztów), bieżący rok obrotowy (rok obrotowy, w którym operator przekazuje 
Prezesowi UKE sprawozdanie z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej), pozostała działalność 
gospodarcza (działalność wykonywana przez operatora wyznaczonego inna niż działalność 
w zakresie świadczenia usług powszechnych, usług wchodzących w zakres usług powszechnych 
oraz pozostałych usług pocztowych), faza realizacji usługi pocztowej (czynności przyjmowania, 
sortowania, przemieszczania i doręczania) oraz transfer wewnętrzny (przychody rozliczane na 
bazie kosztów ponoszonych w ramach poszczególnych faz realizacji usługi pocztowej). Zakres 
przedmiotowy projektu rozporządzania określony w § 1 obejmuje sposób przypisywania 
przychodów i kosztów do poszczególnych usług pocztowych i pozostałej działalności 
gospodarczej, a także do czynności przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania 
przesyłek pocztowych. Rozporządzenie określa również szczegółowe zasady kalkulacji kosztów 
jednostkowych poszczególnych usług powszechnych, tryb i termin uzgadniania i zatwierdzania 
przez Prezesa UKE, opracowanych przez operatora wyznaczonego projektów: instrukcji 
rachunkowości regulacyjnej oraz opisu kalkulacji kosztów usług. 
 
Zgodnie z upoważnieniem zawartym w art. 104 ustawy, niniejsze rozporządzenie obejmuje także 
zakres i termin przekazywania Prezesowi UKE rocznego sprawozdania z prowadzonej 
rachunkowości regulacyjnej, zawierającego w szczególności wyniki kalkulacji kosztów 
jednostkowych poszczególnych usług powszechnych. W rozdziale drugim projektu 
rozporządzenia określono sposób przypisywania przychodów i kosztów. W § 3 ust. 1 określono, 
że przychody i koszty przypisuje się zgodnie z przyczyną powstawania przychodów i kosztów 
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w ramach poszczególnych usług powszechnych, usług wchodzących w zakres usług 
powszechnych, pozostałych usług pocztowych, pozostałej działalności gospodarczej, a także 
poszczególnych faz realizacji usług pocztowych, a także zgodnie z zasadą spójności pomiędzy 
ujęciem przychodów i kosztów oraz zasadą obiektywności i przejrzystości. Zasada obiektywności 
i przejrzystości oznacza, że sposób przypisywania przychodów i kosztów powinien być 
obiektywny, a koszty i przychody przypisane do usług powszechnych, wchodzących w zakres 
usług powszechnych, pozostałych usług pocztowych oraz pozostałej działalności gospodarczej, 
a także do poszczególnych faz realizacji usług pocztowych powinny być wyraźnie wyodrębnione 
jedne od drugich. 
 
Dodatkowo w § 3 ust. 2 określono, że przychody i koszty związane wyłącznie z jedną usługą, 
grupą usług, albo pozostałą działalnością gospodarczą przypisuje się bezpośrednio do tej usługi, 
grupy usług albo pozostałej działalności gospodarczej na podstawie zapisów księgowych. 
Przychody i koszty związane z kilkoma usługami, kilkoma fazami realizacji usług pocztowych 
albo pozostałą działalnością gospodarczą przypisuje się do każdej z tych usług, faz realizacji 
usług pocztowych i pozostałej działalności gospodarczej. Jeżeli jest to możliwe, przychody 
i koszty przypisuje się na podstawie analizy wartości czynników powodujących ich powstanie 
w ramach określonej usługi, fazy realizacji usługi pocztowej oraz pozostałej działalności 
gospodarczej. Jeżeli niemożliwe jest ustalenie wartości czynników powodujących powstanie 
przychodów i kosztów, przychody i koszty związane z kilkoma usługami, kilkoma fazami 
realizacji usług pocztowych i pozostałą działalnością gospodarczą przypisuje się poprzez 
ustalenie ich związku przyczynowego z tymi przychodami i kosztami, które mogą zostać 
przypisane w sposób bezpośredni albo w sposób pośredni. Jeżeli niemożliwe jest zastosowanie 
opisanych sposobów przypisania, przychody i koszty związane z kilkoma usługami, kilkoma 
fazami realizacji usług pocztowych i pozostałą działalnością gospodarczą przypisuje się na 
podstawie ogólnego wskaźnika obliczonego jako stosunek kosztów bezpośrednich i pośrednich 
przypisanych do danej usługi, fazy realizacji usług pocztowych i pozostałej działalności 
gospodarczej do łącznych kosztów bezpośrednich i pośrednich przypisanych do wszystkich 
usług, faz realizacji usług pocztowych i pozostałej działalności gospodarczej. 
 
Wartości czynników powodujących powstanie przychodów i kosztów ustala się na podstawie 
danych z ksiąg rachunkowych, a także innych dokumentów i zbiorów informacyjnych operatora 
wyznaczonego, w tym również danych statystycznych pochodzących z badań wyrywkowych oraz 
algorytmów opartych na tych danych. Przychody i koszty, przypisywane zgodnie z opisanymi 
powyższej regułami na podstawie ogólnego wskaźnika, powinny być wyraźnie zidentyfikowane 
przez operatora wyznaczonego w sprawozdaniu z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej. 
Jeżeli poziom tej kategorii przychodów i kosztów, przekroczy 10% łącznej wartości przychodów 
i kosztów przypisanych do danej usługi lub pozostałej działalności gospodarczej, operator 
wyznaczony dołącza do wyników kalkulacji kosztów szczegółowe wyjaśnienie powodów 
przekroczenia tego poziomu. 

W rozdziale 3 projektu rozporządzenia określono sposoby kalkulacji kosztów jednostkowych 
poszczególnych usług powszechnych. Zgodnie z § 4 operator wyznaczony prowadzi kalkulację 
kosztów jednostkowych poszczególnych usług powszechnych w oparciu o koszt w pełni 
alokowany oraz w oparciu o koszt w pełni alokowany zorientowany przyszłościowo 
umożliwiając w szczególności identyfikację kosztów poszczególnych faz realizacji usługi 
pocztowej. W pełni alokowany koszt stanowi koszt świadczenia określonej usługi, obejmujący 
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koszty przypisane zgodnie z przepisami § 3 projektu rozporządzenia, kalkulowany za ostatni 
zakończony rok obrotowy (§ 5). Zorientowany przyszłościowo w pełni alokowany koszt stanowi 
natomiast uzasadniony koszt świadczenia określonej usługi, obejmujący koszty efektywnie 
działającego operatora wyznaczonego przypisane zgodnie z przepisami § 3, przy czym koszt ten 
jest kalkulowany jako koszt przewidywany na rok obrotowy następujący po bieżącym roku 
obrotowym, przyjmując jako dane bazowe do kalkulacji dane z ostatniego zakończonego roku 
obrotowego (§ 6).  
 
W § 7 wskazano, iż w kalkulacji kosztów, o których mowa w § 4 operator wyznaczony 
uwzględnia wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału, ustalony w trybie określonym 
w art. 100 ustawy. Przepis ten ustala zasadę określania przez Prezesa UKE, w drodze decyzji, dla 
operatora wyznaczonego wskaźnika zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału, który operator 
będzie stosował w kalkulacji kosztów. Przepisy zawarte w rozdziale 4 projektu rozporządzenia 
określają tryb i termin uzgadniania i zatwierdzania przez Prezesa UKE projektów instrukcji 
rachunkowości regulacyjnej oraz opisu kalkulacji kosztów usług powszechnych.  
Projekty operator wyznaczony przedkłada corocznie do uzgodnienia i zatwierdzenia nie później 
niż 4 miesiące po rozpoczęciu roku obrotowego, za który przedstawiane będzie sprawozdanie 
z  prowadzonej rachunkowości regulacyjnej (§ 8). 

W § 9 określono, że Prezes UKE uzgadnia z operatorem wyznaczonym przedłożone projekty 
w terminie 3 miesięcy od dnia ich otrzymania. Uzgadnianie odbywa się pisemnie lub w trybie 
spotkań roboczych przedstawicieli Prezesa UKE lub ekspertów oraz upoważnionych do 
dokonywania uzgodnień przedstawicieli operatora wyznaczonego. Z przebiegu każdego 
spotkania roboczego Prezes UKE sporządza pisemny protokół, w którym zamieszcza w 
szczególności prezentowane stanowiska oraz dokonane uzgodnienia.  Prezes UKE może w 
terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania projektów wezwać operatora wyznaczonego do 
dokonania w nich zmian lub wezwać operatora wyznaczonego do uzupełnienia informacji 
zawartych w projektach lub do przedłożenia wyjaśnień. Operator wyznaczony dokonuje zmian w 
projektach w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wezwania albo dokonuje uzupełnień lub 
przedkłada wyjaśnienia w terminie określonym w wezwaniu. W § 9 ust. 7 określono, że Prezes 
UKE zatwierdza instrukcję rachunkowości regulacyjnej oraz opis kalkulacji kosztów usług 
powszechnych w terminie 5 miesięcy od dnia otrzymania ich projektów. 
 
W rozdziale piątym (§ 10 – 15) projektu rozporządzenia zamieszczone zostały przepisy 
określające zakres i termin przekazywania Prezesowi UKE sprawozdania z prowadzonej 
rachunkowości regulacyjnej. Sprawozdanie z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej operator 
wyznaczony sporządza w języku polskim i w walucie polskiej, na dzień kończący ostatni 
zakończony rok obrotowy.: 
z osiągniętego wyniku: 

o odrębnie dla poszczególnych usług powszechnych, 
o zbiorczo dla usług wchodzących w zakres usług powszechnych,  
o zbiorczo dla pozostałych usług pocztowych, 
o zbiorczo dla pozostałej działalności gospodarczej, 

• umożliwiające identyfikację kosztów i przychodów przypisanych do poszczególnych faz 
realizacji usługi pocztowej, z wyłączeniem pozostałej działalności gospodarczej.  

• z porównania zbiorczego sprawozdania z wyników dla usług powszechnych, usług 
wchodzących w zakres usług powszechnych, pozostałych usług pocztowych i pozostałej 
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działalności gospodarczej z odpowiednimi pozycjami rachunku zysków i strat, 
sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 
wraz z wyjaśnieniem ewentualnych rozbieżności, 

• z porównania wyników dla poszczególnych faz realizacji usługi pocztowej, 
• z przepływów transferów wewnętrznych pomiędzy poszczególnymi fazami realizacji 

usług pocztowych a usługami pocztowymi, zawierające informacje na temat stawek 
jednostkowych, jednostek rozliczeniowych, wykorzystania jednostek rozliczeniowych 
w ramach tych transferów oraz wartości transferów wewnętrznych, 

• ze sposobu określania wartości transferów wewnętrznych pomiędzy poszczególnymi 
fazami realizacji usługi pocztowej a usługami pocztowymi, określające w szczególności: 

o średni koszt poszczególnych faz realizacji usług pocztowych i procesów 
zaangażowanych w świadczenie poszczególnych usług, 

o wskaźnik udziału faz realizacji usług pocztowych i procesów zaangażowanych  
w świadczenie poszczególnych usług, 

o jednostkowy koszt świadczenia poszczególnych usług. 
 
Części sprawozdania dotyczące osiągniętego wyniku oraz z porównania wyników dla 
poszczególnych faz zawierają informacje o: 

• przychodach ze sprzedaży usług, z wyszczególnieniem przychodów uzyskanych 
w ramach transferów wewnętrznych w podziale na usługi powszechne, usługi wchodzące 
w zakres usług powszechnych, pozostałe usługi pocztowe oraz pozostałą działalność 
gospodarczą, 

• kosztach związanych ze świadczeniem usług, z wyszczególnieniem: 
o kosztów usług w ramach transferów wewnętrznych, w podziale na poszczególne 

usługi powszechne, usługi wchodzące w zakres usług powszechnych, pozostałe 
usługi pocztowe oraz fazy realizacji usługi pocztowej, 

o kosztów amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 
o kosztów wynagrodzeń z narzutami, 
o kosztów usług obcych, 

• pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych, 
• zyskach i stratach nadzwyczajnych, 
• wyniku z pozostałej działalności gospodarczej,  
• wyniku z usług lub z faz realizacji usługi pocztowej, 
• średniorocznym kapitale zaangażowanym, 
• zwrocie z zaangażowanego kapitału. 

 
Operator wyznaczony w kalkulacji przepływów transferów wewnętrznych uwzględnia wskaźnik 
zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału, ustalony w trybie określonym w art. 100 
ustawy. W częściach sprawozdania dotyczących osiągniętego wyniku oraz porównania 
zbiorczego sprawozdania z wyników z odpowiednimi pozycjami rachunku zysków i strat 
powinny być wyodrębnione i opisane wartości przychodów i kosztów związanych ze zdarzeniami 
jednorazowymi (czyli zdarzeniami o charakterze niepowtarzalnym oraz powodującymi istotne 
zmiany w wyniku finansowym, nie wynikające bezpośrednio z regularnej działalności 
przedsiębiorstwa, które nie występowały w materialnej kwocie w przeszłości i nie oczekuje się, 
że wystąpią w materialnej kwocie w przyszłości) Ponadto, w celu zapewnienia porównywalności 
informacji ze sprawozdań z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej operator wyznaczony 
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w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 3, zamieszcza również dane na dzień 
kończący rok poprzedzający ostatni zakończony rok obrotowy. 
 
Według regulacji zawartej w § 12 projektu rozporządzenia operator wyznaczony sporządza 
sprawozdanie, o którym mowa w § 11, w sposób umożliwiający: 

• dla poszczególnych rodzajów faz realizacji usługi pocztowej – przypisanie przychodów 
i kosztów, odrębnie dla każdej z tych faz,  

• dla działalności w zakresie usług pocztowych – przypisanie przychodów i kosztów, 
odrębnie dla usług powszechnych, usług wchodzących w zakres usług powszechnych 
i pozostałych usług pocztowych, 

• dla pozostałej działalności gospodarczej – przypisanie przychodów i kosztów. 
 
Sprawozdanie z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej sporządza się, stosując sposoby 
przypisania przychodów i kosztów operatora wyznaczonego, o których mowa w § 3 
rozporządzenia, oraz sposoby prowadzenia rachunkowości regulacyjnej zatwierdzone przez 
Prezesa UKE w instrukcji. W przypadku istotnej zmiany sposobów prowadzenia rachunkowości 
regulacyjnej w sprawozdaniu z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej dane za rok 
poprzedzający ostatni zakończony rok obrotowy przedstawia się według zmienionych sposobów. 
 
§ 13 projektu rozporządzenia przewiduje, że w częściach sprawozdania, z osiągniętego wyniku 
oraz  z porównania zbiorczego sprawozdania z wyników dla usług powszechnych, usług 
wchodzących w zakres usług powszechnych, pozostałych usług pocztowych i pozostałej 
działalności gospodarczej z odpowiednimi pozycjami rachunku zysków i strat, do wyniku 
działalności nie zalicza się: 

• wyniku z tytułu działalności finansowej, 
• wartości zdarzeń jednorazowych, 
• podatku dochodowego i pozostałych zmniejszeń zysku lub zwiększeń strat. 

 
Operator wyznaczony przekazuje Prezesowi UKE sprawozdanie z prowadzonej rachunkowości 
regulacyjnej, wraz z opinią z badania, o którym mowa w art. 101 ust. 3 ustawy, w terminie 30 dni 
od dnia wydania tej opinii. Przepis art. 101 ustawy – Prawo pocztowe nakłada na operatora 
wyznaczonego obowiązek przekazania Prezesowi UKE rocznego sprawozdania z prowadzonej 
rachunkowości regulacyjnej zawierającego w szczególności wyniki kalkulacji kosztów 
jednostkowych poszczególnych usług powszechnych, które podlegają badaniu ich zgodności 
z przepisami prawa, przez niezależnego biegłego rewidenta, powołanego przez Prezesa UKE. 
Badanie odbywa się na koszt operatora wyznaczonego. Zarówno roczne sprawozdanie 
z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej, wyniki kalkulacji kosztów jak i opinia biegłego 
rewidenta z badania, podlegają publikacji w Biuletynie UKE w terminie 8 m-cy od zakończenia 
roku obrotowego. Z zakresu publikacji wyłączono dane o kosztach czynności przyjmowania, 
sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych jako wrażliwe dla 
przedsiębiorstwa (tajemnica handlowa przedsiębiorstwa), a także nie mające decydującego 
znaczenia dla niezakłóconego funkcjonowania rynku pocztowego.  

Przepis § 16 wskazuje, że operator wyznaczony po raz pierwszy przedkłada Prezesowi UKE do 
uzgodnienia i zatwierdzenia projekt instrukcji rachunkowości regulacyjnej oraz projekt opisu 
kalkulacji kosztów nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. 
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Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji, o której mowa w przepisach dotyczących 
sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

1. Podmioty na które oddziałuje rozporządzenie 
Podmiotami, do których adresowane będzie rozporządzenie, jest Prezes Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej oraz operator wyznaczony do świadczenia powszechnych usług pocztowych na 
podstawie przepisów projektowanego Prawa pocztowego. 

2. Konsultacje społeczne 
Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) w ramach konsultacji społecznych 
projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej 
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji i Rządowego Centrum Legislacji oraz zostanie 
przesłany do następujących podmiotów: 
1) Konfederacji Pracodawców Polskich, 
2) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, 
3) Business Center Club, 
4) Forum Przewoźników Ekspresowych, 
5) Poczty Polskiej S.A., 
6) InPost Sp. z o.o., 
7) Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych. 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety 
jednostek samorządu terytorialnego 
Projektowane rozporządzenie wiąże się z rozszerzeniem zadań regulacyjnych Prezesa UKE. 
Jednym z takich zadań, które wynika wprost z treści projektowanego rozporządzenia, będzie 
uzgadnianie i zatwierdzanie instrukcji rachunkowości regulacyjnej i opisu kalkulacji kosztów 
usług przygotowanych przez operatora wyznaczonego. Z uwagi na specjalistyczny charakter 
regulacji, jej realizacja będzie skutkowała większym zapotrzebowaniem Urzędu na środki 
budżetowe. Jednocześnie zadania wynikające z rozporządzenia spowodują wzrost kosztów 
funkcjonowania operatora wyznaczonego, który będzie miał obowiązek opracować opis 
kalkulacji kosztu netto,  uzgodnić go z Prezesem UKE, a następnie dokonywać samej 
kalkulacji.  
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 
Proponowane w rozporządzeniu regulacje nie będą miały wpływu na rynek pracy. 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw 
Proponowane przepisy mają na celu poprawę konkurencyjności rynku usług pocztowych. 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 
Proponowane  w rozporządzeniu regulacje nie będą miały wpływu na sytuację i rozwój 
regionalny. 
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ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W WYNIKACH KALKULACJI KOSZTÓW

WYNIKI KALKULACJI KOSZTÓW, O KTÓRYCH MOWA W  § 4 PKT 1 ROZPORZĄDZENIA

Koszty 
związane 

wyłącznie z 
jedną usługą, 
grupą usług 

albo pozotałą 
działalnością, 

alokowane 
zgodnie 

z § 3 ust. 2 
pkt 1

Koszty 
związane 

bezpośrednio z 
kilkoma 

usługami, 
kilkoma fazami 
albo pozostałą 
działalnością, 

alokowane 
zgodnie z § 3 

ust. 2 pkt 2 lit. a 
i b

Koszty 
związane 

bezpośredni
o z kilkoma 
usługami, 
kilkoma 

fazami albo 
pozostałądzi
ałalnością, 
alokowane 

zgodnie z § 3 
ust. 2 pkt 2 

lit. c

Wartość 
składników 

średnioroczne
go kapitału 

zaangażowane
go

Wskaźnik 
zwrotu 
kosztu 

zaangażowaneg
o

kapitału

Koszt 
kapitału 

zaangażowa
nego

w szt.
0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

ZAŁĄCZNIK                                              
do rozporządzenia                        
Ministra Administracji i Cyfryzacji         
z dnia ..., (poz. ...)

przesyłki nierejestrowane ekonomiczne 
gab. A

przesyłki nierejestrowane ekonomiczne 
gab. B

Jednostkowy średni 
koszt 

czynności/koszt 
jednostkowy usługi

w PLN
PRZYJMOWANIE (suma)

CZYNNOŚĆ/USŁUGA
Wolumen

Suma
kosztów

Koszty jednostkowe działalności lub usługi
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0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

przesyłki nierejestrowane priorytetowe 
gab. A

SORTOWANIE (suma)

przesyłki nierejestrowane ekonomiczne 
gab. A

przesyłki nierejestrowane priorytetowe 
gab. B

przesyłki polecone priorytetowa gab. B

przesyłki z zadeklarowaną wartością 
ekonomiczna gab. A

przesyłki z zadeklarowaną wartością 
ekonomiczna gab. B

przesyłki z zadeklarowaną wartością 
priorytetowa gab. A

przesyłki z zadeklarowaną wartością 
priorytetowa gab. B

przesyłki polecone ekonomiczna gab. A

przesyłki polecone ekonomiczna gab. B

przesyłki polecone priorytetowa gab. A

przesyłki nierejestrowane ekonomiczne 
gab. B
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0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

przesyłki polecone ekonomiczna gab. B

przesyłki polecone priorytetowa gab. A

przesyłki polecone priorytetowa gab. B

przesyłki nierejestrowane priorytetowe 
gab. A

przesyłki z zadeklarowaną wartością 
ekonomiczna gab. B

przesyłki z zadeklarowaną wartością 
ekonomiczna gab. A

przesyłki nierejestrowane priorytetowe 
gab. B

przesyłki z zadeklarowaną wartością 
priorytetowa gab. A

przesyłki polecone ekonomiczna gab. A

przesyłki z zadeklarowaną wartością 
priorytetowa gab. B

PRZEMIESZCZENIE (suma)

przesyłki nierejestrowane ekonomiczne 
gab. A

przesyłki nierejestrowane ekonomiczne 
gab. B
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0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

przesyłki nierejestrowane ekonomiczne 
gab. A

przesyłki nierejestrowane ekonomiczne 
gab. B

przesyłki nierejestrowane priorytetowe 
gab. A

przesyłki nierejestrowane priorytetowe 
gab. B

przesyłki polecone priorytetowa gab. A

przesyłki z zadeklarowaną wartością 
ekonomiczna gab. A

przesyłki polecone ekonomiczna gab. A

przesyłki polecone priorytetowa gab. B

przesyłki polecone ekonomiczna gab. B

przesyłki z zadeklarowaną wartością 
ekonomiczna gab. B

przesyłki z zadeklarowaną wartością 
priorytetowa gab. A

przesyłki z zadeklarowaną wartością 
priorytetowa gab. B

DORĘCZENIE (suma)
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0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

INNE CZYNNOŚCI (suma)

przesyłki nierejestrowane priorytetowe 
gab. A

przesyłki nierejestrowane priorytetowe 
gab. B

przesyłki polecone ekonomiczna gab. A

przesyłki polecone ekonomiczna gab. B

przesyłki polecone priorytetowa gab. A

przesyłki polecone priorytetowa gab. B

przesyłki z zadeklarowaną wartością 
ekonomiczna gab. A

przesyłki nierejestrowane ekonomiczne 
gab. B

przesyłki z zadeklarowaną wartością 
ekonomiczna gab. B

przesyłki z zadeklarowaną wartością 
priorytetowa gab. A

przesyłki z zadeklarowaną wartością 
priorytetowa gab. B

przesyłki nierejestrowane ekonomiczne 
gab. A
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0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

przesyłki polecone priorytetowa gab. A

przesyłki z zadeklarowaną wartością 
priorytetowa gab. B

przesyłki nierejestrowane priorytetowe 
gab. A

przesyłki nierejestrowane priorytetowe 
gab. B

przesyłki polecone ekonomiczna gab. A

przesyłki polecone ekonomiczna gab. B

przesyłki polecone priorytetowa gab. B

przesyłki z zadeklarowaną wartością 
ekonomiczna gab. A

przesyłki z zadeklarowaną wartością 
ekonomiczna gab. B

przesyłki z zadeklarowaną wartością 
priorytetowa gab. A
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Przyjmowanie Sortowanie
Przemieszczeni

e
Doręczanie

Inne 
Czynności

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Wolumen 
usług

w mln PLN

1. Przesyłki listowe i paczki z zakresu 
USO, w tym:

Suma kosztów 
poszczególnych 

usług

Koszt Czynności/działalności Koszt 
jednostkow

y
usługi

przesyłki nierejestrowane priorytetowe 
gab. A

przesyłki nierejestrowane priorytetowe 
gab. B

1.1 Przesyłki listowe krajowe, w tym:

USŁUGA

przesyłki polecone ekonomiczna gab. A

przesyłki polecone ekonomiczna gab. B

przesyłki nierejestrowane ekonomiczne 
gab. A

przesyłki nierejestrowane ekonomiczne 
gab. B

przesyłki polecone priorytetowa gab. A
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0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

przesyłki z zadeklarowaną wartością 
ekonomiczna gab. B

przesyłki z zadeklarowaną wartością 
priorytetowa gab. A

przesyłki z zadeklarowaną wartością 
priorytetowa gab. B

1.2 Przesyłki listowe zagraniczne, w 
tym:

nierejestrowane ekonomiczna

przesyłki z zadeklarowaną wartością 
priorytetowa

1.3 Przesyłki dla ociemniałych

nierejestrowne priorytetowe

przesyłki polecone ekonomiczna

przesyłki z zadeklarowaną wartością 
ekonomiczna gab. A

przesyłki polecone priorytetowa

przesyłki z zadeklarowaną wartością 
ekonomiczna

przesyłki polecone priorytetowa gab. B
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0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0
SUMA

1.4 Paczki pocztowe krajowe

1.5 Paczki pocztowe zagraniczne

2. Przesyłki listowe i paczki 
niewchodzące w zakres USO, w tym:

przesyłki listowe krajowe

przesyłki listowe zagraniczne

3. Pozostałe usługi

paczki pocztowe krajowe

paczki pocztowe zagraniczne
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WYNIKI KALKULACJI KOSZTÓW, O KTÓRYCH MOWA W  § 4 PKT 2 ROZPORZĄDZENIA

Koszty 
związane 

wyłącznie z 
jedną usługą, 
grupą usług 

albo 
pozostałą 

działalnością, 
alokowane 

zgodnie 
z § 3 ust. 2 

pkt 1

Koszty 
związane 

bezpośrednio 
z kilkoma 
usługami, 
kilkoma 

fazami albo 
pozostałą 

działalnością, 
alokowane 

zgodnie z § 3 
ust. 2 pkt 2 

lit. a i b

Koszty 
związane 

bezpośrednio 
z kilkoma 
usługami, 
kilkoma 

fazami albo 
pozostałą 

działalnością, 
alokowane 

zgodnie z § 3 
ust. 2 pkt 2 

lit. c

Wartość 
składników 
średnioroczn
ego kapitału 

zaangażowan
ego

Wskaźnik 
zwrotu 
kosztu 

zaangażowan
ego

kapitału

Koszt kapitału 
zaangażowanego

w szt.
0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

przesyłki nierejestrowane priorytetowe gab. 
A

przesyłki nierejestrowane priorytetowe gab. 
B

przesyłki polecone ekonomiczna gab. A

przesyłki nierejestrowane ekonomiczne 
gab. B

przesyłki polecone ekonomiczna gab. B

Jednostkowy 
średni koszt 

czynności/koszt 
jednostkowy usługi

w PLN
PRZYJMOWANIE (suma)

przesyłki nierejestrowane ekonomiczne 
gab. A

CZYNNOŚĆ/USŁUGA
Wolumen

Koszty jednostkowe działalności lub usługi

Suma
kosztów
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0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

przesyłki z zadeklarowaną wartością 
priorytetowa gab. A

przesyłki z zadeklarowaną wartością 
priorytetowa gab. B

przesyłki nierejestrowane priorytetowe gab. 
B

przesyłki polecone ekonomiczna gab. A

przesyłki polecone priorytetowa gab. A

przesyłki polecone priorytetowa gab. B

przesyłki z zadeklarowaną wartością 
ekonomiczna gab. A

przesyłki z zadeklarowaną wartością 
ekonomiczna gab. B

SORTOWANIE (suma)

przesyłki nierejestrowane ekonomiczne 
gab. A

przesyłki nierejestrowane ekonomiczne 
gab. B

przesyłki nierejestrowane priorytetowe gab. 
A

przesyłki polecone ekonomiczna gab. B
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0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

przesyłki z zadeklarowaną wartością 
priorytetowa gab. A

przesyłki z zadeklarowaną wartością 
ekonomiczna gab. B

przesyłki polecone ekonomiczna gab. A

przesyłki polecone ekonomiczna gab. B

przesyłki polecone priorytetowa gab. A

przesyłki polecone priorytetowa gab. B

przesyłki z zadeklarowaną wartością 
ekonomiczna gab. A

przesyłki z zadeklarowaną wartością 
priorytetowa gab. B

PRZEMIESZCZENIE (suma)

przesyłki nierejestrowane ekonomiczne 
gab. A

przesyłki nierejestrowane ekonomiczne 
gab. B

przesyłki nierejestrowane priorytetowe gab. 
A

przesyłki nierejestrowane priorytetowe gab. 
B
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0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

przesyłki z zadeklarowaną wartością 
priorytetowa gab. A

przesyłki z zadeklarowaną wartością 
priorytetowa gab. B

DORĘCZENIE (suma)

przesyłki nierejestrowane ekonomiczne 
gab. A

przesyłki nierejestrowane ekonomiczne 
gab. B

przesyłki nierejestrowane priorytetowe gab. 
A

przesyłki nierejestrowane priorytetowe gab. 
B

przesyłki polecone ekonomiczna gab. A

przesyłki polecone ekonomiczna gab. B

przesyłki polecone priorytetowa gab. A

przesyłki polecone priorytetowa gab. B

przesyłki z zadeklarowaną wartością 
ekonomiczna gab. A

przesyłki z zadeklarowaną wartością 
ekonomiczna gab. B
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0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

przesyłki polecone priorytetowa gab. B

przesyłki z zadeklarowaną wartością 
ekonomiczna gab. A

przesyłki polecone priorytetowa gab. A

przesyłki z zadeklarowaną wartością 
ekonomiczna gab. B

przesyłki z zadeklarowaną wartością 
priorytetowa gab. A

przesyłki polecone ekonomiczna gab. A

przesyłki polecone ekonomiczna gab. B

przesyłki z zadeklarowaną wartością 
priorytetowa gab. B

INNE CZYNNOŚCI (suma)

przesyłki nierejestrowane ekonomiczne 
gab. A

przesyłki nierejestrowane ekonomiczne 
gab. B

przesyłki nierejestrowane priorytetowe gab. 
A

przesyłki nierejestrowane priorytetowe gab. 
B
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0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Przyjmowanie Sortowanie
Przemieszcze

nie
Doręczanie

Inne 
Czynności

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

Koszt Czynności/działalności
Koszt jednostkowy

usługi
Wolumen 

usług

w mln PLN

Suma 
kosztów 

poszczególny
ch usług

1.1 Przesyłki listowe krajowe, w tym:

przesyłki nierejestrowane ekonomiczne 
gab. A

przesyłki nierejestrowane ekonomiczne 
gab. B

przesyłki nierejestrowane priorytetowe gab. 
A

USŁUGA

1. Przesyłki listowe i paczki z zakresu USO, 
w tym:

przesyłki z zadeklarowaną wartością 
priorytetowa gab. A

przesyłki z zadeklarowaną wartością 
priorytetowa gab. B

przesyłki polecone priorytetowa gab. A

przesyłki polecone priorytetowa gab. B

przesyłki z zadeklarowaną wartością 
ekonomiczna gab. A

przesyłki z zadeklarowaną wartością 
ekonomiczna gab. B
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0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0
przesyłki polecone ekonomiczna

1.2 Przesyłki listowe zagraniczne, w tym:

nierejestrowane ekonomiczna

nierejestrowne priorytetowe

przesyłki polecone priorytetowa gab. B

przesyłki z zadeklarowaną wartością 
ekonomiczna gab. A

przesyłki z zadeklarowaną wartością 
ekonomiczna gab. B

przesyłki z zadeklarowaną wartością 
priorytetowa gab. A

przesyłki polecone priorytetowa gab. A

przesyłki z zadeklarowaną wartością 
priorytetowa gab. B

przesyłki polecone ekonomiczna gab. A

przesyłki polecone ekonomiczna gab. B

przesyłki nierejestrowane priorytetowe gab. 
B
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0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

3. Pozostałe usługi

przesyłki polecone priorytetowa

przesyłki z zadeklarowaną wartością 
ekonomiczna

przesyłki z zadeklarowaną wartością 
priorytetowa

SUMA

przesyłki listowe krajowe

przesyłki listowe zagraniczne

paczki pocztowe krajowe

paczki pocztowe zagraniczne

1.3 Przesyłki dla ociemniałych

1.4 Paczki pocztowe krajowe

1.5 Paczki pocztowe zagraniczne

2. Przesyłki listowe i paczki niewchodzące 
w zakres USO, w tym:
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WYNIKI KALKULACJI KOSZTÓW, O KTÓRYCH MOWA W  § 4 PKT 2 ROZPORZĄDZENIA

EKONOMICZNA

Gabaryt A
do 50 g
ponad 50 g do 100 g
ponad 100 g do 350 g
ponad 350 g do 500 g
ponad 500 g do 1 000 g
ponad 1 000 g do 2 000 g

Gabaryt B
do 50 g
ponad 50 g do 100 g
ponad 100 g do 350 g
ponad 350 g do 500 g
ponad 500 g do 1 000 g
ponad 1 000 g do 2 000 g

PRIORYTETOWA
Gabaryt A

do 50 g
ponad 50 g do 100 g
ponad 100 g do 350 g
ponad 350 g do 500 g
ponad 500 g do 1 000 g
ponad 1 000 g do 2 000 g

Gabaryt B
do 50 g

Koszt 
jednostkowy

Koszty 
operacyjne - 

pozostałe

Koszt 
kapitału

zaangażowa
nego

Suma 
kosztów

1. Przesyłka listowa nierejestrowana, w tym nadana 
na poste restante

Koszty 
operacyjne - 

wynagrodzenia z 
narzutami

WolumenUSŁUGA
Koszty 

operacyjne - 
amortyzacja

Koszty 
operacyjne - 
usługi obce
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ponad 50 g do 100 g
ponad 100 g do 350 g
ponad 350 g do 500 g
ponad 500 g do 1 000 g
ponad 1 000 g do 2 000 g

EKONOMICZNA
Gabaryt A

do 1 kg
ponad 1 kg do 2 kg
ponad 2 kg do 5 kg
ponad 5 kg do 10 kg

Gabaryt B
do 1 kg
ponad 1 kg do 2 kg
ponad 2 kg do 5 kg
ponad 5 kg do 10 kg

PRIORYTETOWA
Gabaryt A

do 1 kg
ponad 1 kg do 2 kg
ponad 2 kg do 5 kg
ponad 5 kg do 10 kg

Gabaryt B
do 1 kg
ponad 1 kg do 2 kg
ponad 2 kg do 5 kg
ponad 5 kg do 10 kg

3. Przesyłka reklamowa 
Gabaryt A

do 50 g

2. Paczka pocztowa, w tym nadana na poste 
restante
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ponad 50 g do 100 g
ponad 100 g do 350 g
ponad 350 g do 500 g
ponad 500 g do 1 000 g
ponad 1 000 g do 2 000 g

Gabaryt B
do 50 g
ponad 50 g do 100 g
ponad 100 g do 350 g
ponad 350 g do 500 g
ponad 500 g do 1 000 g
ponad 1 000 g do 2 000 g

4. Opłaty dodatkowe

do 50 g

5. Zagraniczna przesyłka listowa 
priorytetowa

Strefa A (Europa, łącznie z Cyprem, Rosja i 
Izraelem)

Potwierdzenie odbioru  przesyłki rejestrowanej lub 
przekazu pocztowego

Opłata za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej
Opłata za traktowanie przesyłki jako przesyłki z 
zadeklarowaną wartością: za każde 50,00 złotych 
zadeklarowanej wartości lub ich część  

Opłata za traktowanie paczki  jako paczki z 
zadeklarowaną wartością: za każde 50,00 złotych 
zadeklarowanej wartości lub ich część  

Przekaz pocztowy, w tym nadany na poste restante
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ponad 50 g do 100 g
ponad 100 g do 350 g
ponad 350 g do 500 g
ponad 500 g do 1 000 g
ponad 1 000 g do 2 000 g

Strefa B (Ameryka Północna, Afryka)

do 50 g
ponad 50 g do 100 g
ponad 100 g do 350 g
ponad 350 g do 500 g
ponad 500 g do 1 000 g
ponad 1 000 g do 2 000 g

do 50 g
ponad 50 g do 100 g
ponad 100 g do 350 g
ponad 350 g do 500 g
ponad 500 g do 1 000 g
ponad 1 000 g do 2 000 g

Strefa D (Australia i Oceania)

do 50 g
ponad 50 g do 100 g
ponad 100 g do 350 g
ponad 350 g do 500 g
ponad 500 g do 1 000 g
ponad 1 000 g do 2 000 g

Strefa C (Ameryka Południowa, Środkowa i 
Azja)
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Europa, łącznie z Cyprem, Rosja i Izraelem)

do 50 g
ponad 50 g do 100 g
ponad 100 g do 350 g
ponad 350 g do 500 g
ponad 500 g do 1 000 g
ponad 1 000 g do 2 000 g

Kraje pozaeuropejskie

do 50 g
ponad 50 g do 100 g
ponad 100 g do 350 g
ponad 350 g do 500 g
ponad 500 g do 1 000 g
ponad 1 000 g do 2 000 g

Koszty rodzajowe - inne usługi

Ogółem
09/52rch

6. Zagraniczna przesyłka listowa 
ekonomiczna



            Projekt 

 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia                                 

w sprawie szczegółowych zasad kalkulacji kosztu netto 
 

Na podstawie art. 120 ustawy z dnia …  – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. …) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) szczegółowe zasady kalkulacji kosztu netto; 
2) zakres projektu opisu kalkulacji kosztu netto; 
3) tryb i terminy uzgadniania i zatwierdzania  przez Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej, opracowanego przez operatora wyznaczonego, projektu opisu kalkulacji 
kosztu netto; 

4) korzyści pośrednie operatora wyznaczonego wynikające ze świadczenia usług powszechnych 
oraz sposób ich liczenia; 

5) korzyści wynikające z praw specjalnych lub wyłącznych przyznanych operatorowi 
wyznaczonemu oraz sposób ich liczenia. 
§ 2. W kalkulacji kosztu netto uwzględnia się składowe obowiązku, których koszt netto 

stanowi nieuzasadnione obciążenie finansowe dla operatora wyznaczonego. 

§ 3. 1. Koszt netto poszczególnych składowych kalkuluje się tak, aby uniknąć podwójnego 
naliczenia jakiegokolwiek kosztu związanego z realizacją tej składowej obowiązku, przychodu 
z  realizacji tej składowej obowiązku.

2. Koszt netto kalkuluje się na dzień kończący rok obrotowy, w którym zdaniem operatora 
wyznaczonego wystąpił koszt netto stanowiący dla niego nieuzasadnione obciążenie finansowe. 

§ 4. W ramach kalkulacji kosztu netto poszczególnych składowych uwzględnia się korekty 
z tytułu nieefektywności operatora wyznaczonego. 

§ 5. 1. Koszty związane z realizacją składowej obowiązku przypisuje się zgodnie 
z przepisami rozporządzenia wydanego na podstawie art. 104 ustawy z dnia ... – Prawo 
pocztowe. 

2. Koszty związane z realizacją składowej obowiązku obejmują wyłącznie uzasadnione 
koszty, których operator wyznaczony nie poniósłby, gdyby nie miał obowiązku świadczenia 
usług powszechnych. 
                                                      
1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – łączność na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479). 
 



3. Do kalkulacji kosztów związanych z realizacją składowej obowiązku stosuje się przepisy 
§ 3 z wyjątkiem ust. 2 pkt. 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1.  

4. W kalkulacji kosztów związanych z realizacją składowej obowiązku uwzględnia się prawo 
operatora wyznaczonego do rozsądnego zysku na podstawie wskaźnika zwrotu kapitału 
zaangażowanego. 

5. W kalkulacji kosztów związanych z realizacją składowej obowiązku przyjmuje się 
wartości wykazane w księgach operatora wyznaczonego, z zastrzeżeniem § 4.  

§ 6. 1. Przychody z realizacji składowej obowiązku przypisuje się zgodnie z przepisami 
rozporządzenia, o którym mowa w § 5. 

2. Przychody z realizacji składowej obowiązku obejmują wyłącznie przychody, których 
operator wyznaczony nie osiągnąłby, gdyby nie miał obowiązku świadczenia usług 
powszechnych. 

3. Do kalkulacji przychodów z realizacji składowej obowiązku przyjmuje się wartości 
przychodów wykazane w księgach rachunkowych operatora wyznaczonego, z zastrzeżeniem § 4. 

§ 7. 1. Korzyści pośrednie oraz korzyści wynikające z praw specjalnych lub wyłącznych 
przyznanych operatorowi wyznaczonemu ustala się, szacując korzyści niematerialne związane 
z  realizacją składowej obowiązku, które operator pocztowy uzyskuje lub może uzyskać 
w  związku z wyznaczeniem na operatora wyznaczonego. 

2. Do korzyści pośrednich zalicza się w szczególności: 

1) znajomość operatora wyznaczonego, mierzoną wartością przychodów generowanych przez 
nadawców świadomie wybierających usługi operatora wyznaczonego ze względu na fakt 
realizowania przez tego operatora obowiązku świadczenia usług powszechnych, które 
zostałyby utracone w wyniku zniesienia obowiązku świadczenia usług powszechnych; 

2) dodatkowe możliwości w zakresie reklamy obcej w placówkach operatora wyznaczonego, 
których utrzymanie wynika z obowiązku świadczenia usług powszechnych, mierzone 
przychodami z nośników reklamowych znajdujących się w nierentownych placówkach 
przeznaczonych do likwidacji w scenariuszu alternatywnym oraz przychodami 
z ogólnokrajowych kampanii reklamowych, które zostałyby utracone w wyniku zniesienia 
obowiązku świadczenia usług powszechnych; 

3) dodatkowe możliwości w zakresie reklamy własnej w placówkach operatora wyznaczonego, 
których utrzymanie wynika z obowiązku świadczenia usług powszechnych, mierzone  
dodatkowymi kosztami reklamy własnej operatora wyznaczonego, które byłyby poniesione, 
gdyby operator wyznaczony chciał uzyskać porównywalny do istniejącego stopień 
znajomości świadczonych usług wśród nadawców korzystających z nierentownych placówek 
przeznaczonych do likwidacji w scenariuszu alternatywnym i gdyby podjął decyzję o 
likwidacji części placówek w wyniku zniesienia obowiązku świadczenia usług 
powszechnych. 
3. Do korzyści wynikających z praw specjalnych lub wyłącznych przyznanych operatorowi 

wyznaczonemu zalicza się w szczególności: 

1)  zwolnienie od podatku od towarów i usług, mierzone różnicą pomiędzy przychodami 
utraconymi a kosztami unikniętymi w sytuacji braku zwolnienia z VAT; 

2)  urzędową moc stempla pocztowego mierzoną marżą na przesyłkach poleconych, które 
operator wyznaczony utraciłby, gdyby urzędowa moc stempla pocztowego była przyznana 
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przesyłkom wszystkich operatorów pocztowych; 
3)  popyt na usługi komplementarne, mierzony marżą na usłudze potwierdzenia odbioru, którą 
operator wyznaczony utraciłby, gdyby urzędowa moc stempla pocztowego była przyznana 
przesyłkom wszystkich operatorów pocztowych. 

§ 8. Projekt opisu kalkulacji kosztu netto powinien zawierać: 

1) wskazanie i charakterystykę składowych obowiązku; 
2) definicję i założenia scenariusza bazowego i scenariusza alternatywnego; 
3) sposób kalkulacji kosztu netto dla poszczególnych składowych obowiązku; 
4) sposób kalkulacji korekty z tytułu nieefektywności operatora wyznaczonego; 
5) wskazanie i charakterystykę korzyści pośrednich oraz korzyści wynikających z praw 

specjalnych lub wyłącznych przyznanych operatorowi wyznaczonemu a także sposób ich 
kalkulacji. 

§ 9. 1. Operator wyznaczony, nie później niż miesiąc po rozpoczęciu roku obrotowego, 
przedstawia Prezesowi UKE, projekt opisu kalkulacji kosztu netto na ten rok.  

2. Prezes UKE, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania projektu opisu kalkulacji kosztu 
netto, uzgadnia z operatorem wyznaczonym przedłożony projekt opisu kalkulacji kosztu netto.  

3. Prezes UKE może: 

1) w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania projektu wezwać operatora wyznaczonego do 
dokonania zmian w projekcie opisu kalkulacji kosztu netto; 

2) wezwać operatora wyznaczonego do uzupełnienia informacji zawartych w projekcie opisu 
kalkulacji kosztu lub do przedłożenia wyjaśnień. 

4. Operator wyznaczony dokonuje zmian w projekcie opisu kalkulacji kosztu w terminie  
miesiąca od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, albo dokonuje uzupełnień 
lub przedkłada wyjaśnienia w terminie określonym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2. 

5. Prezes UKE zatwierdza opis kalkulacji kosztu netto w terminie 5 miesięcy od dnia 
otrzymania tego projektu. 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 

 

W porozumieniu: 

MINISTER FINANSÓW
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UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia określającego szczegółowe zasady  kalkulacji kosztu netto obowiązku 
świadczenia usług powszechnych oraz tryb i terminy uzgadniania i zatwierdzania przez Prezesa 
UKE projektu opisu kalkulacji kosztu netto sporządzonego przez operatora wyznaczonego do 
świadczenia usług powszechnych stanowi wykonanie przepisu upoważniającego zawartego  
w art. 120 ustawy – Prawo pocztowe, implementującej Dyrektywę 2008/6/WE  z dnia 20 lutego 
2008 r. zmieniającą Dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku 
wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty. Dyrektywa ta, zwana dalej III Dyrektywą 
pocztową, określa datę 31 grudnia 2010 r. jako termin wprowadzenia przez państwa 
członkowskie w życie przepisów krajowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do 
jej wykonania. Jednocześnie, na zasadzie odstępstwa, daje możliwość  przesunięcia terminu jej 
wdrożenia do dnia 31 grudnia 2012 r. Polska skorzystała z możliwości przesunięcia terminu 
wdrożenia nowych przepisów i w związku z tym mają one wejść w życie z dniem 1 stycznia 
2013 r. 

W § 1 projektu rozporządzania określono zakres przedmiotowy, zgodnie z którym 
rozporządzenie określa szczegółowe zasady kalkulacji kosztu netto, zawartość opracowanego 
przez operatora wyznaczonego projektu opisu kalkulacji kosztu netto oraz tryb i terminy 
uzgadniania i zatwierdzania projektu opisu kalkulacji kosztu netto. 

W projekcie rozporządzenia, mając na uwadze przepisy projektowanej ustawy, a także przepisy 
III Dyrektywy pocztowej, przyjęto, że: 
• koszt netto poszczególnych składowych kalkuluje się tak, aby uniknąć podwójnego 

naliczenia jakiegokolwiek kosztu związanego z realizacją tej składowej obowiązku, 
przychodu z realizacji tej składowej obowiązku oraz korzyści pośrednich (§ 3 ust. 1 projektu 
rozporządzenia), 

• koszt netto kalkuluje się na dzień kończący rok obrotowy, w którym zdaniem operatora 
wyznaczonego wystąpił koszt netto stanowiący dla niego nieuzasadnione obciążenie 
finansowe (§ 3 ust. 2 projektu rozporządzenia), 

• w ramach kalkulacji kosztu netto poszczególnych składowych uwzględnia się korekty 
z tytułu nieefektywności operatora wyznaczonego (§ 4 projektu rozporządzenia). Podstawą 
do kalkulacji korekt z tytułu nieefektywności powinny być w szczególności wewnętrzne 
dokumenty operatora wyznaczonego (strategie, plany działania etc.). 

W § 5 projektu rozporządzenia określono sposób kalkulacji kosztów związanych z daną 
składową obowiązku świadczenia usług powszechnych. Przyjęto, że koszty związane z realizacją 
składowej obowiązku przypisuje się zgodnie z przepisami rozporządzenia wydanego na 
podstawie art. 104 ustawy, koszty związane z realizacją składowej obowiązku obejmują 
wyłącznie uzasadnione koszty, których operator wyznaczony nie poniósłby, gdyby nie miał 
obowiązku świadczenia usług powszechnych.  

W kalkulacji kosztów związanych z realizacją składowej obowiązku uwzględnia się prawo 
operatora wyznaczonego do rozsądnego zysku na podstawie wskaźnika zwrotu kapitału 
zaangażowanego. W kalkulacji kosztów związanych z realizacją składowej obowiązku przyjmuje 
się wartości wykazane w księgach operatora wyznaczonego, z zastrzeżeniem § 4 projektu 
rozporządzenia. 
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W § 6 projektu rozporządzenia określono sposób kalkulacji przychodów związanych z daną 
składową obowiązku świadczenia usług powszechnych. Przyjęto, że przychody z realizacji 
składowej obowiązku przypisuje się zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w § 5 
projektu rozporządzenia. Przychody z realizacji składowej obowiązku obejmują wyłącznie 
przychody, których operator wyznaczony nie osiągnąłby, gdyby nie miał obowiązku świadczenia 
usług powszechnych. Do kalkulacji przychodów z realizacji składowej obowiązku przyjmuje się 
wartości przychodów wykazane w księgach rachunkowych operatora wyznaczonego. 

W § 7 projektu rozporządzenia określono sposób kalkulacji korzyści pośrednich oraz korzyści 
wynikających z praw specjalnych lub wyłącznych przyznanych operatorowi wyznaczonemu, 
związanych z daną składową obowiązku świadczenia usług powszechnych. Przyjęto, że korzyści 
pośrednie i korzyści wynikające z praw specjalnych lub wyłącznych przyznanych operatorowi 
wyznaczonemu ustala się, szacując korzyści niematerialne związane z realizacją składowej 
obowiązku, które operator pocztowy uzyskuje lub może uzyskać w związku z wyznaczeniem na 
operatora wyznaczonego. Do korzyści pośrednich zalicza się w szczególności: znajomość 
operatora wyznaczonego, dodatkowe możliwości w zakresie reklamy obcej i własnej 
w placówkach operatora wyznaczonego. Do korzyści wynikających z praw specjalnych lub 
wyłącznych przyznanych operatorowi wyznaczonemu zalicza się w szczególności korzyści 
wynikające ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, korzyści wynikające z mocy 
dokumentu urzędowego przyznanej potwierdzeniu nadania przesyłki rejestrowanej wydanego 
przez placówkę operatora wyznaczonego, korzyści wynikające z popytu na usługi dodatkowe 
świadczone łącznie z usługami powszechnymi (tzw. usługi komplementarne). Przy czym 
podstawą do kalkulacji korzyści wynikających z praw specjalnych lub wyłącznych przyznanych 
operatorowi wyznaczonemu, o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 2 – 3 mogą być np. udziały 
w rynku, czy badania rynkowe. Korzyści pośrednie oraz korzyści wynikające z praw specjalnych 
lub wyłącznych przyznanych operatorowi wyznaczonemu przypisuje się do danej składowej 
obowiązku świadczenia usług powszechnych zgodnie z przepisami rozporządzenia wydanego na 
podstawie art. 104 ustawy. 

W § 8 projektu rozporządzenia określone zostały elementy, które powinien zawierać projekt 
opisu kalkulacji kosztu netto. Powinien on zawierać: 

• wskazanie i charakterystykę składowych obowiązku, 
• definicję i założenia scenariusza bazowego i scenariusza alternatywnego, 
• sposób kalkulacji kosztu netto dla poszczególnych składowych obowiązku, 
• sposób kalkulacji korekty z tytułu nieefektywności operatora wyznaczonego, 
• wskazanie i charakterystykę korzyści pośrednich oraz korzyści wynikających z praw 

specjalnych lub wyłącznych przyznanych operatorowi wyznaczonemu a także sposób ich 
kalkulacji. 

W § 9 projektu rozporządzenia określono tryb i terminy uzgadniania i zatwierdzania projektu 
opisu kalkulacji kosztu netto. Przyjęto, że operator wyznaczony, nie później niż 1 miesiąc po 
rozpoczęciu roku obrotowego, przedstawia Prezesowi UKE projekt opisu kalkulacji kosztu netto 
na ten rok. Prezes UKE w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania projektu opisu kalkulacji 
kosztu netto, uzgadnia z operatorem wyznaczonym przedłożony projekt opisu kalkulacji kosztu 
netto. Prezes UKE może: 

• w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania projektu wezwać operatora wyznaczonego 
do dokonania zmian w projekcie opisu kalkulacji kosztu netto, 
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• wezwać operatora wyznaczonego do uzupełnienia informacji zawartych w projekcie 
opisu kalkulacji kosztu lub do przedłożenia wyjaśnień. 

Operator wyznaczony dokonuje zmian w projekcie opisu kalkulacji kosztu w terminie 1 miesiąca 
od dnia otrzymania wezwania albo dokonuje uzupełnień lub przedkłada wyjaśnienia w terminie 
określonym w wezwaniu. Prezes UKE zatwierdza opis kalkulacji kosztu netto w terminie 
5 miesięcy od dnia otrzymania tego projektu. 

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji, o której mowa w przepisach dotyczących 
sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

1. Podmioty na które oddziałuje rozporządzenie 
Podmiotami, do których adresowane będzie rozporządzenie, jest Prezes Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej oraz operator wyznaczony do świadczenia powszechnych usług pocztowych na 
podstawie przepisów projektowanego Prawa pocztowego. 

2. Konsultacje społeczne 
Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), w ramach konsultacji społecznych 
projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej 
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji i Rządowego Centrum Legislacji oraz zostanie 
przesłany do następujących podmiotów: 
1) Konfederacji Pracodawców Polskich, 
2) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, 
3) Business Center Club, 
4) Forum Przewoźników Ekspresowych, 
5) Poczty Polskiej S.A., 
6) InPost Sp. z o.o., 
7) Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych. 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety 
jednostek samorządu terytorialnego 

Projektowane rozporządzenie będzie elementem nowego systemu finansowania usługi 
powszechnej, który wiąże się z rozszerzeniem zadań regulacyjnych Prezesa UKE. Jednym        
z takich zadań, które wynika wprost z treści projektowanego rozporządzenia, będzie 
uzgadnianie i zatwierdzanie opisu kalkulacji kosztu netto przygotowanego przez operatora 
wyznaczonego. Z uwagi na specjalistyczny charakter regulacji, jej realizacja będzie skutkowała 
większym zapotrzebowaniem Urzędu na środki budżetowe. Jednocześnie zadania wynikające   
z rozporządzenia spowodują wzrost kosztów funkcjonowania operatora wyznaczonego, który 
będzie miał obowiązek opracować opis kalkulacji kosztu netto,  uzgodnić go z Prezesem UKE, 
a następnie dokonywać samej kalkulacji.  
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 
Proponowane w rozporządzeniu regulacje nie będą miały wpływu na rynek pracy. 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw 
Proponowane przepisy mają na celu poprawę konkurencyjności rynku usług pocztowych. 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 
Proponowane  w rozporządzeniu regulacje nie będą miały wpływu na sytuację i rozwój 
regionalny. 

 
 
 
 
09/50rch 
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