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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

                          VII kadencja 
 
 
 

 D O D A T K O W E  S P R A W O Z D A N I E  

KOMISJI INFRASTRUKTURY  

 
 

o rządowym projekcie ustawy – Prawo 

pocztowe (druk nr 801). 
 
        Sejm na 27 posiedzeniu w dniu 21 listopada 2012 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu 

Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 890 do Komisji 

Infrastruktury w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

        Komisja Infrastruktury po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 22 listopada 

2012 r.  

 

wnosi: 
 

W y s o k i   S e j m   raczy następujące poprawki: 

 

1) w art. 3 pkt 11 nadać brzmienie: 

„11) nadawca masowy – nadawcę, nadającego przesyłki pocztowe na podstawie umowy 
o świadczenie usługi pocztowej zawartej w formie pisemnej, od chwili przekroczenia 
liczby  100 000 sztuk przesyłek danego rodzaju w danym roku kalendarzowym, 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.3)), 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.4)), oraz państwowego 

                                              
3) 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. 

4) 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. 



przedsiębiorstwa użyteczności publicznej – „Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 
Promieniotwórczych”;”; 

– KP PiS 

– odrzucić 

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 1 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 2. 

 

2) w art. 3 w pkt 11 po wyrazach „w formie pisemnej” dodać przecinek; 

– KP SLD 

– przyjąć 

3) w art. 3 po pkt 15 dodać pkt 15a w brzmieniu:  

„15a) pokwitowanie – potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej lub przekazu 
pocztowego przez adresata, a w przypadkach określonych prawem także przez inną 
osobę, dokonane w formie pisemnej lub za pisemną zgodą adresata, w formie 
dokumentu elektronicznego i zawierające w szczególności: 

1) datę odbioru, 

2) własnoręczny podpis lub inne dane potwierdzające tożsamość osoby 
uprawnionej do odbioru.”; 

– KP PiS  

– odrzucić 

Uwaga: poprawkę nr 3 należy głosować łącznie z poprawkami nr 4, 7–9 i 14–18.  

 

4) w art. 3 pkt 23 nadać brzmienie: 

„23) przesyłka rejestrowana – przesyłkę pocztową przyjętą za pokwitowaniem przyjęcia i 
doręczaną za pokwitowaniem;”; 

– KP PiS  

– odrzucić 

5) w art. 16 ust. 5 nadać brzmienie: 

„5. Do zwrotu przesyłki pocztowej stosuje się odpowiednio przepisy art. 31–33.”; 

– KP PO  

– przyjąć 

6) w art. 26 w ust. 1 pkt 1 i 2 nadać brzmienie: 

„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, których 
celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych, 

2) bibliotekę lub organizację osób niewidomych lub ociemniałych bądź organizację, 
których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub 
ociemniałych, i adresowana do osoby niewidomej lub ociemniałej,”; 

– KP PO 

– przyjąć 

7) w art. 26 w ust. 1 zdaniu wspólnemu nadać brzmienie:  

„– 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 obejmuje opłaty za 
pokwitowanie.”; 

– KP PiS  

– odrzucić 

8) w art. 46 w ust. 2 pkt 6 nadać brzmienie: 

„6) w sposób umożliwiający uzyskanie przez nadawcę pokwitowania.”; 

– KP PiS  

– odrzucić 

9) w art. 89 pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) dostarczeniu pokwitowania, które uniemożliwia stwierdzenie prawidłowości 
doręczenia przesyłki lub”; 

– KP PiS  

– odrzucić 

10) w art. 108 ust. 2 nadać brzmienie:  

„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.”; 

– KP PO  

– przyjąć 

Uwaga: poprawkę nr 10 należy głosować łącznie z poprawką nr 13. 

 

11) w art. 109 skreślić ust. 1 i 2; 

Uwaga: poprawkę nr 11 należy głosować łącznie z poprawkami nr 12 i 19.  

 

– KP PiS  

– przyjąć 

12) w art. 112 ust. 5 nadać brzmienie: 

„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 ustala 
kwotę należnej dopłaty.”; 

– KP PiS  

– przyjąć 

13) w art. 113 ust. 3 i 4 nadać brzmienie: 

„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.”; 

– KP PO 

– przyjąć 

14) w art. 132 po pkt 2 dodać pkt 2a w brzmieniu:  



„2a) w art. 46 § 1 i 2 otrzymują brzmienie:  

„§ 1. Odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem ze 
wskazaniem daty doręczenia. Jeżeli pismo doręczane jest przez operatora 
pocztowego, odbierający potwierdza doręczenie mu pisma poprzez 
pokwitowanie w rozumieniu ustawy z dnia … 2012 r. – Prawo pocztowe. 

§ 2. Jeżeli odbierający pismo uchyla się od potwierdzenia doręczenia lub nie może 
tego uczynić, doręczający sam stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje osobę, 
która odebrała pismo, i przyczynę braku jej podpisu lub pokwitowania.”.”; 

– KP PiS  

– odrzucić 

15) w art. 134 po pkt 3 dodać pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) w art. 142 § 1 i 2 otrzymują brzmienie:  

„§ 1. Odbierający pismo potwierdza odbiór i jego datę własnoręcznym podpisem. 
Jeżeli pismo doręczane jest przez operatora pocztowego, odbierający potwierdza 
doręczenie mu pisma poprzez pokwitowanie w rozumieniu ustawy z dnia … 
2012 r. – Prawo pocztowe. Jeżeli odbierający nie może lub nie chce potwierdzić 
odbioru pisma lub jego daty, doręczający sam oznacza datę doręczenia oraz 
przyczyny braku podpisu lub pokwitowania. 

§ 2. Doręczający stwierdza na potwierdzeniu odbioru sposób doręczenia, a na 
doręczonym piśmie zaznacza dzień doręczenia i opatruje to stwierdzenie swoim 
podpisem. Potwierdzenie odbioru może mieć formę pisemną lub elektroniczną.”; 

– KP PiS  

– odrzucić 

16) w art. 144 po pkt 3 dodać pkt 3a w brzmieniu:  

„3a) art. 142 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 142. Doręczenie bez zachowania przepisów niniejszego rozdziału uważa się za 
dokonane, jeżeli osoba, dla której pismo było przeznaczone, oświadczy, że 
pismo to otrzymała. W przypadku doręczenia pisma przez operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia … 2012 r. – Prawo pocztowe, 
oświadczenie to może mieć formę pokwitowania w rozumieniu ustawy z 
dnia … 2012 r. – Prawo pocztowe.”; 

– KP PiS  

– odrzucić 

17) w art. 147 po pkt 6 dodać pkt 6a w brzmieniu:  

„6a) w art. 152 § 1 i 2 otrzymują brzmienie:  

„§ 1. Odbierający pismo potwierdza doręczenie pisma własnoręcznym podpisem, 
ze wskazaniem daty doręczenia. Jeżeli pismo doręczane jest przez operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia … 2012 r. – Prawo pocztowe, 
odbierający potwierdza doręczenie mu pisma poprzez pokwitowanie w 
rozumieniu ustawy z dnia … 2012 r. – Prawo pocztowe. 

§ 2. Jeżeli odbierający pismo nie może potwierdzić doręczenia lub uchyla się od 
tego, doręczający sam stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje osobę, która 
odebrała pismo, i przyczynę braku jej podpisu lub pokwitowania.”; 

– KP PiS  

– odrzucić 
18) w art. 153 po pkt 2 dodać pkt 2a w brzmieniu:  

„2a) w art. 77 § 1 i 2 otrzymują brzmienie:  



„§ 1. Odbierający pismo potwierdza odbiór i jego datę własnoręcznym podpisem. 
Jeżeli pismo doręczane jest przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 
dnia … 2012 r. – Prawo pocztowe, odbierający potwierdza doręczenie mu pisma 
poprzez pokwitowanie w rozumieniu ustawy z dnia … 2012 r. – Prawo 
pocztowe. Jeżeli tego nie może lub nie chce uczynić, doręczający sam oznacza 
datę doręczenia oraz przyczyny braku podpisu lub pokwitowania. 

§ 2. Doręczający stwierdza na potwierdzeniu odbioru sposób doręczenia, a na 
doręczonym piśmie zaznacza dzień doręczenia i opatruje to stwierdzenie swoim 
podpisem. Potwierdzenie odbioru może mieć formę pisemną lub elektroniczną.”; 

– KP PiS  

– odrzucić 

19) po art. 187 dodać art. 187a w brzmieniu: 

„Art. 187a. Uruchamianie finansowania kosztu netto oraz jego finansowanie do 
poziomu straty miałoby miejsce po upływie 3 lat od wejścia w życie 
niniejszej ustawy. Do tego czasu koszt netto finansowany byłby w 
wysokości skalkulowanej i zweryfikowanej według zasad określonych w 
art. 106 i art. 107.”; 

– KP PiS  

– przyjąć  

 

 

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. 

 

 

 
 
 
 

Sprawozdawca Przewodniczący  Komisji  

  
/-/ Zbigniew Rynasiewicz /-/ Jacek Tomczak 
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"Szonow1y Panie Pnewodnieqcy, i.

Poerawla nJ'J9 dotycząca art. 108 .ust. 2 piojeHu ustawy i poprawką nr 13 doĘcząca
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obFiążenie finans,owe d|a operatora świadctacęso ustugę
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..Finansowanle W szerszym zckresie niż.dp wysokości strat steno.vrlić będzie rÓwnież niezgodnę.
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weryfikacji kosrtu. netto oraz'straĘ poniesionej przez operatorą u/yznaczonego p zwlązku ze

' świadczeniem ' ustug .po,wszechnych. Poprawka. narusza podstawowe zasady wewnętrznego

.. iunkd po'cztc'wego UE okreśione pnez.dyrekrywę 2oa8/6twE wskazane w jej art. 7 ust.'3;

7ał4gnikr1 w mo.t1twie 41 preambuty.
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. :
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Z,powoźaniem
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