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Szanowny Panie Marszałku,
poniżej udzielam odpowiedzi na oświadczenie nr BPS/043-34-1362/21, Pana Roberta Dowhana,
Senatora RP, złożone podczas 34. posiedzenia Senatu RP w dniu 16 grudnia 2021 r.
Podstawową działalnością Poczty Polskiej S.A. (dalej również jako: „Spółka”) jest świadczenie
usług pocztowych i kurierskich, a działalność handlowa jest jedną z dodatkowych gałęzi biznesowych.
Zwolnienie z obowiązku stosowanie kas fiskalnych wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy
zastosowaniu kas rejestrujących (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2442). Organizacja pracy w placówkach
pocztowych jest ustalana w oparciu o zapotrzebowanie klientów na realizację usług pocztowych,
z uwzględnieniem poszczególnych pór dnia funkcjonowania placówki oraz możliwości operacyjnych,
związanych z obowiązkiem zabezpieczenia jej ciągłego funkcjonowania.
Zmiany do cennika usług wprowadzane są przez Spółkę zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada
2012 roku – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. 2012 poz. 1529). W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
związanych ze zmianami cennika, swój sprzeciw może wnieść Prezes Urzędu Komunikacji
Elektronicznej. Spółka przestrzega standardów jakościowych związanych z czasem przebiegu
przesyłek pocztowych, które określone zostały w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora
wyznaczonego (t.j. Dz.U. poz. 2013 poz. 545). Dodatkowo przestrzeganie standardów w tym zakresie
kontrolowane jest przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Spółka podejmuje szereg działań ukierunkowanych na zwiększenie przewagi konkurencyjnej
na rynku usług pocztowych. Związane są one m.in. z realizacją Strategii Poczty Polskiej S.A. na lata
2021 – 2023. Jednocześnie Minister Aktywów Państwowych, w ramach pełnionego nadzoru
właścicielskiego, aktywnie wspiera Spółkę w realizacji tej strategii. W listopadzie 2021 r. podwyższony
został kapitał zakładowy Spółki, celem przekazania środków na inwestycję w nową Architekturę Sieci
Logistycznej, która pozwoli na unowocześnienie obecnej sieci i poprawę efektywności w obszarach
terminowości, przepustowości i optymalizacji kosztów związanych z obsługą przesyłek.
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Kwestie wynagrodzeń zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa reguluje
ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi
spółkami (t.j. Dz.U.

2016 poz. 1202). Ponadto wysokość wynagrodzeń w wielkościach łącznych,

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, podawana jest do wiadomości w sprawozdaniu
finansowym Spółki za dany rok obrotowy
Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Aktywów Państwowych
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