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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 25 kwietnia 2019 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo pocztowe 

(druk nr 1151) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest uchylenie odesłań do: 

1) nieobowiązującego przepisu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. 

o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. poz. 1573, z późn. zm.) i zastąpienie go odesłaniem 

do art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2094, z późn. zm.); 

2) nieobowiązujących przepisów (art. 183 i art. 184) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 

Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.) i zastąpienie ich odesłaniami 

do 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 2015 r. poz. 397, z późn. zm.). 

Zmiana art. 9 ust. 1 pkt 7 lit. c tiret pierwsze porządkuje zawarte w tym przepisie 

odesłanie do nieobowiązującej ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, 

w odniesieniu do definicji pojęcia „dokument podróży”, poprzez wskazanie odpowiedniego 

przepisu obowiązującej ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. 

Zgodnie ze zmienianym art. 33 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188), zwanej dalej „Prawem pocztowym”, jeśli otwarcie 

przesyłki niedoręczalnej innej niż korespondencja nie umożliwi jej doręczenia albo zwrócenia 
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nadawcy albo gdy nadawca odmówi przyjęcia zwróconej przesyłki do jej zawartości będą 

stosowane odpowiednio art. 4, art. 5 ust. 1 i 3–5, art. 6 i art. 8–11 ustawy z dnia 20 lutego 

2015 r. o rzeczach znalezionych oraz art. 187 Kodeksu cywilnego. 

Zmieniany art. 34 Prawa pocztowego przewiduje, że 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, będzie 

stosowany odpowiednio art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych 

oraz art. 187 Kodeksu cywilnego. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 80. posiedzeniu w efekcie rozpatrzenia projektu ustawy 

o zmianie ustawy – Prawo pocztowe (druk nr 3315), który został wniesiony przez Komisję 

do Spraw Petycji w rezultacie uznania za zasadną petycji skierowanej Sejmu przez osobę 

prywatną. Marszałek Sejmu skierował projekt do Komisji Infrastruktury. Komisja 

przeprowadziła pierwsze czytanie oraz rozpatrzyła projekt na posiedzeniu w dniu 

2 kwietnia 2019 r. i wniosła o jego uchwalenie w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu 

(druk nr 3326). W odniesieniu do przedłożenia między innymi rozszerzono zakres 

wprowadzanych zmian o doprecyzowanie (art. 9 ust. 1 pkt 7 lit. c tiret pierwsze) odesłania 

do ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. 

W trakcie drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 11 kwietnia 2019 r. 

nie zostały zgłoszone poprawki i w związku z tym niezwłocznie przystąpiono do trzeciego 

czytania. Podczas głosowania w dniu 12 kwietnia 2019 r. za przyjęciem projektu ustawy 

opowiedziało się 407 posłów, 1 był przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

 

Danuta Drypa 

Główny legislator 


