
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

do ustawy z dnia 15 września 2022 r.  

 

o zmianie ustawy – Prawo pocztowe 

 

(druk nr 806) 

 

U S T A W A   z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896 i 

1933) 

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 ich 

zwrotu do nadawcy; 

2) adresat - podmiot wskazany 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 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; 
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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 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 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. z 2021 r. poz. 305, z 

późn. zm.), przedsiębiorstw użyteczności publicznej, do których stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1317), oraz państwowego przedsiębiorstwa 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;] 

<14) paczka pocztowa – przesyłkę rejestrowaną, niebędącą przesyłką listową, o masie 

do 20 000 g i sumie wymiarów (długość, szerokość, wysokość) nieprzekraczającej 

3000 mm, przy czym najdłuższy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm;> 
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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, druków bezadresowych oraz 

przekazów pocztowych 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, nadane w sposób umożliwiający 

sprawdzenie zawartości; 

[19) przesyłka kurierska - przesyłkę listową będącą przesyłką 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 określonym w regulaminie 

świadczenia usług pocztowych lub w umowach o świadczenie usług pocztowych, 

d) doręczenie przesyłki pocztowej bezpośrednio do rąk adresata lub osoby uprawnionej do 

odbioru, 

e) uzyskanie pokwitowania odbioru przesyłki pocztowej w formie pisemnej lub 

elektronicznej;] 

<19) przesyłka kurierska – przesyłkę listową będącą przesyłką rejestrowaną lub paczkę 

pocztową, przyjmowaną, sortowaną, przemieszczaną i doręczaną w sposób łącznie 

zapewniający: 

a) rejestrację dnia i godziny nadania przesyłki pocztowej, 

b) śledzenie przesyłki pocztowej od momentu nadania do momentu doręczenia, 
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c) doręczenie przesyłki pocztowej w gwarantowanym terminie określonym w 

regulaminie świadczenia usług pocztowych lub w umowach o świadczenie usług 

pocztowych, 

d) doręczenie przesyłki pocztowej adresatowi lub osobie uprawnionej do odbioru w 

miejscu określonym przez nadawcę lub uzgodnionym z adresatem, w sposób 

zapewniający rejestrację dnia i godziny doręczenia przesyłki pocztowej;> 

20) przesyłka listowa - przesyłkę pocztową 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 listową będącą przesyłką rejestrowaną, 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; 

27) rachunkowość regulacyjna - szczególny, w stosunku do rachunkowości prowadzonej na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 

2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) rodzaj rachunkowości prowadzonej przez operatora 

wyznaczonego zgodnie z zatwierdzoną na dany rok obrotowy przez Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej instrukcją rachunkowości regulacyjnej; 
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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 pocztowych polegających na przyjmowaniu, 

sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek kurierskich. 

 

[Art.  17. 

Potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego wydane przez 

placówkę pocztową operatora wyznaczonego ma moc dokumentu urzędowego.] 

 

<Art. 17. 

Potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego wydane przez 

operatora wyznaczonego oraz wydruk potwierdzenia nadania przesyłki 

rejestrowanej lub przekazu pocztowego pobrane samodzielnie z systemu 

teleinformatycznego operatora wyznaczonego służącego do nadawania 

rejestrowanych przesyłek pocztowych lub przekazów pocztowych mają moc 

dokumentów urzędowych.> 
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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.] 

<2) żądać zmiany adresata, jego adresu lub miejsca doręczenia przesyłki.> 

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.  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 określa w szczególności: 

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; 
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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; 

13) zakres i formy prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania 

sporów konsumenckich. 

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 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.] 

<4. Operator pocztowy określa w regulaminie świadczenia usług pocztowych sposób 

realizacji obowiązku wskazanego w art. 10 ust. 3 rozporządzenia delegowanego 

Komisji (UE) 2019/2122 z dnia 10 października 2019 r. uzupełniającego 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do 

niektórych kategorii zwierząt i towarów zwolnionych z kontroli urzędowych w 

punktach kontroli granicznej i w odniesieniu do określonych kontroli bagażu 

osobistego pasażerów i małych przesyłek towarów wysyłanych do osób fizycznych i 

nieprzeznaczonych do wprowadzenia do obrotu oraz zmieniającego 

rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 (Dz. Urz. UE L 321 z 12.12.2019, str. 45, 

z późn. zm.).> 

5. Operator pocztowy jest obowiązany udostępniać regulamin świadczenia usług pocztowych 

w każdej placówce pocztowej i na swojej stronie internetowej. 
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6. Jeżeli wynika to z właściwości umowy o świadczenie usługi pocztowej regulamin 

świadczenia usług pocztowych stanowi nieodpłatny załącznik do umowy. 

 

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.] 

<2. Jako przesyłkę niedoręczalną traktuje się także nieopłaconą albo opłaconą w kwocie 

niższej niż należna przesyłkę listową niebędącą przesyłką rejestrowaną, jeżeli 

nadawca odmówi przyjęcia przesyłki lub uiszczenia opłaty za zwrot przesyłki albo 

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. 
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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 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 art. 4, art. 5 ust. 

1 i 3-5, art. 6 oraz art. 8-11 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 908) i art. 187 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509 i 2459).] 

<2) zawartość inna niż korespondencja stanowiąca przesyłkę i jej opakowanie podlega 

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 12 miesięcy od dnia otwarcia przesyłki.> 

<10. Jeżeli osoba uprawniona złoży reklamację przed upływem terminu, o którym mowa 

w ust. 9 pkt 2, zawartość przesyłki i jej opakowanie nie mogą zostać zniszczone 

zanim decyzja o rozstrzygnięciu reklamacji stanie się ostateczna. 

11. Do zawartości przesyłki stanowiącej pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, 

rzeczy o wartości historycznej, naukowej, artystycznej, sprzęt lub ekwipunek 

wojskowy, rzeczy, których posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, 

amunicję, materiały wybuchowe oraz każdego rodzaju dokumenty tożsamości, a 

także rzeczy będące zabytkiem lub materiałem archiwalnym stosuje się 

odpowiednio art. 4, art. 5 ust. 1 i 3–5, art. 6 oraz art. 8–12 ustawy z dnia 20 lutego 

2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 r. poz. 908) i art. 187 ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360).> 
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Art.  37. 

1. Przesyłkę pocztową lub kwotę pieniężną określoną w przekazie pocztowym 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: 

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;] 

<c) w miejscu uzgodnionym przez adresata lub nadawcę 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. z 2019 r. poz. 742), jeżeli adresatem przesyłki 

jest dany organ władzy publicznej; 
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5) osobie uprawnionej do odbioru przesyłek pocztowych w podmiotach będących osobami 

prawnymi lub jednostkami 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, 4a i 4b 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 

doręczona w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, zastrzeżeniem ust. 4a. Wniosek 

może być złożony w postaci elektronicznej, jeżeli taką postać dopuszcza regulamin 

świadczenia usług pocztowych lub regulamin świadczenia usług powszechnych.] 

<4. Na pisemny wniosek adresata, złożony w odpowiedniej placówce pocztowej, 

przesyłka listowa będąca przesyłką rejestrowaną, z wyłączeniem przesyłek 

nadawanych z usługą potwierdzenia odbioru, może być doręczona w sposób, o 

którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a. Wniosek może być złożony w postaci 

elektronicznej, jeżeli taką postać dopuszcza regulamin świadczenia usług 

pocztowych lub regulamin świadczenia usług powszechnych.> 

4a. W stanach nadzwyczajnych lub w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu 

zagrożenia epidemicznego, przesyłka listowa będąca przesyłką rejestrowaną może być 

doręczona w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, bez konieczności składania 

wniosku, o którym mowa w ust. 4. Nie dotyczy to przesyłek wysyłanych do ani 

wysyłanych przez: 

1) Sądy i Trybunały; 

2) prokuraturę i inne organy ścigania; 

3) komornika sądowego. 
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4b. W stanach nadzwyczajnych lub w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu 

zagrożenia epidemicznego, zawiesza się wykonywanie przez operatora pocztowego 

obowiązku uzyskania pokwitowania odbioru przesyłki kurierskiej wynikającego z art. 3 

pkt 19 lit. e. 

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 o udzieleniu innej 

osobie pełnomocnictwa do odbioru przesyłek lub przekazów pocztowych, zwanego 

dalej "pełnomocnictwem pocztowym". 

2. Pełnomocnictwo pocztowe obejmuje: 

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. 

<3a. Pełnomocnictwa pocztowego adresat może również udzielić przez złożenie w postaci 

elektronicznej oświadczenia opatrzonego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, jeżeli operator 

pocztowy przewidział taką możliwość w regulaminie świadczenia usług 

pocztowych lub regulaminie świadczenia usług powszechnych.> 

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. 
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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.  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 - 90 x 140 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;] 

<c) paczek pocztowych, w tym z zadeklarowaną wartością, o masie do 10 000 g i sumie 

wymiarów (długość, szerokość, wysokość) nieprzekraczającej 3000 mm, przy czym 

najdłuższy wymiar nie przekracza 1500 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. 
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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.] 

<2. Operator wyznaczony określa w regulaminie świadczenia usług powszechnych 

sposób realizacji obowiązku wskazanego w art. 10 ust. 3 rozporządzenia 

delegowanego Komisji (UE) 2019/2122 z dnia 10 października 2019 r. 

uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 

w odniesieniu do niektórych kategorii zwierząt i towarów zwolnionych z kontroli 

urzędowych w punktach kontroli granicznej i w odniesieniu do określonych 

kontroli bagażu osobistego pasażerów i małych przesyłek towarów wysyłanych do 

osób fizycznych i nieprzeznaczonych do wprowadzenia do obrotu oraz 

zmieniającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011.> 

3. Operator wyznaczony przedkłada Prezesowi UKE projekt regulaminu świadczenia usług 

powszechnych albo projekt zmian do obowiązującego regulaminu, wraz z 

uzasadnieniem, co najmniej na 30 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.  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, 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 maksymalne roczne poziomy 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. 
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3. Przepisy art. 55 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio. 

 

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.] 

<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 przedłożony projekt nie spełnia co 

najmniej jednego z poniższych kryteriów: 

1) przystępności cenowej – w ramach którego ocenia się wysokość każdej opłaty w 

powiązaniu z możliwościami nabywczymi użytkowników usług powszechnych; 

2) rentowności opłat – w ramach którego ocenia się, czy: 

a) opłata za daną usługę została ustalona w sposób odzwierciedlający koszty jej 

świadczenia, 

b) zmiana opłat nie wpłynie negatywnie na poziom równowagi finansowej operatora 

wyznaczonego, 

c) w wyniku zmiany opłat poziom kosztu netto obowiązku świadczenia usług 

powszechnych nie ulegnie nadmiernemu zwiększeniu;  

3) przejrzystości cennika usług powszechnych – w ramach którego ocenia się, czy 

projekt cennika: 
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a) zawiera wskazanie wszystkich elementów składających się na daną opłatę, 

b) umożliwia użytkownikowi dokonanie świadomego wyboru danej usługi; 

4) niedyskryminacyjnego charakteru cennika usług powszechnych – w ramach 

którego ocenia się, czy projekt cennika nie powoduje nierównego traktowania 

potencjalnych odbiorców tych usług.> 

<3. 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.  92. 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej prawo 

wniesienia reklamacji przysługuje: 

[1) nadawcy;] 

<1) nadawcy albo> 

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.] 



- 18 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

<2. Operator pocztowy, który zawarł z nadawcą umowę o świadczenie usługi pocztowej, 

zapewnia możliwość zgłoszenia reklamacji w każdej swojej placówce pocztowej.> 

<2a. W przypadku udostępnienia usługi elektronicznej umożliwiającej zgłoszenie 

reklamacji operator pocztowy określa w regulaminie świadczenia usługi pocztowej 

lub w regulaminie świadczenia usługi powszechnej sposób uwierzytelnienia lub 

identyfikacji osoby zgłaszającej reklamację.> 

[3. Reklamacja może zostać wniesiona nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia nadania 

przesyłki pocztowej.] 

<3. Reklamacja może zostać wniesiona nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia 

nadania przesyłki pocztowej albo przekazu pocztowego.> 

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.] 

<2. Roszczenia dochodzone na podstawie ustawy przedawniają się z upływem 12 

miesięcy od dnia nadania przesyłki pocztowej albo przekazu pocztowego.> 

3. Bieg przedawnienia roszczeń zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia 

wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 
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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 ust. 1 i art. 55 ust. 1] <art. 46 i art. 51 ust. 

1> oraz każdy obowiązek nałożony na operatora wyznaczonego przepisami prawa lub 

decyzją Prezesa UKE w związku ze świadczeniem usług powszechnych. 

4. Koszt netto stanowi sumę kosztów netto poszczególnych składowych obowiązku 

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

5. W kalkulacji kosztu netto operator wyznaczony uwzględnia: 

1) koszty związane ze świadczeniem usług powszechnych; 

2) przychody ze świadczenia usług powszechnych; 

3) korzyści pośrednie związane ze świadczeniem usług powszechnych; 

4) korzyści wynikające z praw specjalnych lub wyłącznych przyznanych operatorowi 

wyznaczonemu. 

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

na podstawie wskaźnika zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału, o którym mowa w 

art. 100. 

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

pocztowych ustawowo zwolnionych z opłaty za usługę pocztową. 

 

[Art.  108. 

1. Koszt netto jest finansowany z: 
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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. 

4. Przepisy 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. 108. 

1. Koszt netto jest finansowany z budżetu państwa w formie dotacji celowej, na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych.  

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, jest wypłacana przez ministra właściwego do spraw 

łączności na wniosek operatora wyznaczonego.> 

 

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.] 
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<4. Finansowanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi pomoc publiczną, która może być 

udzielona zgodnie z postanowieniami zawartymi w decyzji Komisji Europejskiej, 

wydanej w wyniku notyfikacji, w okresie obowiązywania tej decyzji.> 

 

Art.  112. 

1. [Jeżeli operator wyznaczony ubiega się o dopłatę, składa do Prezesa UKE, w terminie 7 

miesięcy od zakończenia roku obrotowego, w którym wystąpiła strata na usługach 

powszechnych, wniosek o dopłatę i przedkłada następujące dokumenty:] 

 <Jeżeli operator wyznaczony ubiega się o finansowanie, o którym mowa w art. 109 

ust. 1, składa do Prezesa UKE, w terminie 7 miesięcy od zakończenia roku 

obrotowego, w którym wystąpiła strata na usługach powszechnych, wniosek o 

uruchomienie finansowania kosztu netto i przedkłada następujące dokumenty:> 

1) kalkulację kosztu netto i straty na usługach powszechnych; 

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

usługach powszechnych, zgodnie ze zbadanym przez niezależnego biegłego rewidenta 

sprawozdaniem finansowym za poprzedni rok obrotowy. 

2. (uchylony). 

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 wniosku o dopłatę i dokumentów, 

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

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

mowa w art. 109 ust. 2; 

2) ustala kwotę należnej dopłaty.] 

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

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

1) określa kwotę zweryfikowanego kosztu netto i straty, o której mowa w art. 109 ust. 

2; 

2) ustala kwotę należnego finansowania kosztu netto.> 
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<6. Prezes UKE niezwłocznie przekazuje decyzję, o której mowa w ust. 5, ministrowi 

właściwemu do spraw łączności.> 

 

[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 usług wchodzących w zakres usług powszechnych, osiągniętych w 

roku obrotowym, za który jest ustalana dopłata, w części przekraczającej milion złotych 

i nie może być wyższa niż 2% kwoty tych przychodów. 

 

Art.  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. 
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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. Obowiązek 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. Przepisy art. 70 § 2-7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa stosuje się 

odpowiednio. 

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. 

2. W przypadku uchylenia decyzji Prezesa UKE, o której mowa w art. 113 ust. 1, stosuje się 

odpowiednio przepisy działu III rozdziału 9 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, w 

zakresie działalności pocztowej, jest Prezes UKE.] 

 

Art.  119. 

W przypadku uruchomienia finansowania kosztu netto za dany rok Prezes UKE publikuje 

niezwłocznie na stronie podmiotowej BIP sprawozdanie obejmujące końcowe wyniki 

ustaleń dotyczące: 

1) kosztu netto i straty na usługach powszechnych; 
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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;] 

<4) wysokości finansowania kosztu netto przekazanego operatorowi wyznaczonemu;> 

5) wyceny korzyści pośrednich operatora wyznaczonego wynikających ze świadczenia usług 

powszechnych; 

6) wyceny korzyści wynikających z praw specjalnych lub wyłącznych przyznanych 

operatorowi wyznaczonemu. 

[Art.  119a. 

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

celu oceny adekwatności: 

1) progu przychodów operatora pocztowego z usług powszechnych lub usług wchodzących w 

zakres usług powszechnych, powyżej którego powstaje obowiązek udziału w dopłacie, 

określonego w art. 108 ust. 2 oraz 

2) wysokości wskaźnika procentowego kwoty tych przychodów określającego maksymalną 

wysokość udziału operatora pocztowego w dopłacie, określonego w art. 113 ust. 4. 

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

operatorów pocztowych oraz konsultacje społeczne. 

3. Obowiązkiem przekazania informacji niezbędnych do przeprowadzenia badania, o którym 

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

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

okresie dwóch lat bezpośrednio poprzedzających badanie. 

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

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

1) przychodów z prowadzonej działalności i poniesionych kosztów podane zgodnie z 

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

zgodnie z rachunkowością regulacyjną i kalkulacją kosztów, o których mowa w art. 97; 

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

powszechnych wraz z opisem sposobu obliczenia wysokości tej marży. 

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

pocztowy spełnił przesłanki powstania obowiązku udziału w dopłacie zgodnie z art. 108 
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ust. 2, przypadający w okresie dwóch lat bezpośrednio poprzedzających badanie, o 

którym mowa w ust. 1. 

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

1) informuje operatora pocztowego o zagrożeniu karą pieniężną, o której mowa w art. 126 

ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1; 

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

zapewnienia spójności pozyskiwanych danych. 

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

na stronie podmiotowej BIP informację o przedmiocie konsultacji, terminie ich 

rozpoczęcia i zakończenia oraz o sposobie przekazania opinii. 

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

1) oceny adekwatności obowiązującego progu i wysokości wskaźnika, o których mowa w ust. 

1, z punktu widzenia ich wpływu na podejmowanie i prowadzenie działalności w 

zakresie usług powszechnych i usług wchodzących w zakres usług powszechnych; 

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

ust. 1. 

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

właściwemu do spraw łączności.] 

Art.  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<,> 

<6) tryb wypłaty finansowania kosztu netto> 

- mając na uwadze zgodność sposobu kalkulacji kosztu netto z przepisami Unii Europejskiej, 

w zakresie zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Unii Europejskiej, w 



- 26 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

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 w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 47, kompletność 

opisu kalkulacji kosztu netto, a także sprawność uzgadniania jego projektu. 

 

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 wzywa operatora 

pocztowego do usunięcia naruszeń lub udzielenia wyjaśnień. Usunięcie naruszeń lub 

udzielenie wyjaśnień powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaleceń.] 

<2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów lub decyzji dotyczących 

działalności pocztowej, których charakter i skala nie zagrażają bezpieczeństwu 

obrotu pocztowego oraz istotnym interesom podmiotów korzystających z usług 

pocztowych lub operatorów pocztowych, Prezes UKE zamiast decyzji, o której 

mowa w ust. 1, może wydać zalecenia pokontrolne, w których 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. 
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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, 5 i 5a, art. 50, art. 86 ust. 1, art. 119a ust. 4;] 

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

ust. 1, art. 43 ust. 1, 5 i 5a, art. 50 lub art. 86 ust. 1;> 

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

znaki niezgodne z wymaganiami ustawy; 

4) będąc operatorem pocztowym narusza obowiązek zachowania tajemnicy pocztowej; 

5) narusza obowiązek oznaczania przesyłek pocztowych, o którym mowa w art. 20 ust. 1; 

6) nie przedkłada Prezesowi UKE projektu regulaminu świadczenia usług powszechnych lub 

jego zmian lub projektu cennika usług powszechnych lub jego zmian; 

7) nie udostępnia regulaminu świadczenia usług pocztowych lub cennika usług pocztowych w 

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

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

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

powszechnych skutkującą przekroczeniem tych poziomów stosuje opłaty wyższe niż 

określone w cenniku objętym zgodą; 

9) stosuje taryfy specjalne niezgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie świadczenia 

usług powszechnych; 

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

11) narusza zasady określone w art. 34; 

12) nie przedkłada Prezesowi UKE projektu regulaminu dostępu do elementów infrastruktury 

pocztowej lub jego zmian lub projektu cennika dostępu do elementów infrastruktury 

pocztowej lub jego zmian; 

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]  <art. 98 ust. 1, art. 101 ust. 1 i art. 107 ust. 1>; 
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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, oświadczenie, o którym mowa w art. 

43 ust. 5a, informację, o której mowa w art. 50, dane, o których mowa w art. 86 ust. 1, 

[informacje, o których mowa w art. 119a ust. 4], 

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

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

43 ust. 5a, 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 
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rejestru oraz podmiotu, który w roku obrotowym poprzedzającym wymierzenie kary nie 

wykonywał działalności pocztowej. 

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

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

wyrażonej w złotych i ustalanej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez 

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

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

fizyczna będąca przedsiębiorcą, członek zarządu spółki prawa handlowego, dyrektor 

przedsiębiorstwa, wspólnik spółki jawnej, komplementariusz w spółce komandytowej 

lub komandytowo-akcyjnej w sytuacji, gdy podległa jednostka kontrolowana 

uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli, mimo powiadomienia przez 

kontrolującego tej osoby o kontroli. 

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

otrzymywanego przez ukaranego wynagrodzenia, obliczonego według zasad 

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

ukarany nie otrzymuje wynagrodzenia w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną 

działalnością, wysokość kary nie może przekraczać dziesięciokrotności minimalnego 

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

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207). 

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.  128. 

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

2. Podmiot, o którym mowa w art. 126 i art. 126a, 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: 
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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.] 

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

wymierzeniu kary stała się prawomocna.> 

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, art. 126a i art. 

127.] 

<1. Prezes UKE wydaje decyzję o wymierzeniu kary pieniężnej w terminie, o którym 

mowa w art. 189g § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego, liczonym od dnia stwierdzenia naruszeń, o których mowa w 

art. 126–127.> 

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. 

3. Obowiązek zapłaty kary pieniężnej ulega przedawnieniu po upływie 5 lat od dnia, w 

którym decyzja o wymierzeniu kary pieniężnej stała się ostateczna. 

 

 

 

 

 


